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คู่มือ 
การบริหารจัดการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

Conflict of Interest 

โรงพยาบาลสอง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 
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สารบัญ 

 

 

คํานํา            ๓ 

บทท่ี ๑ ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน                    
          (Conflict Of Interests Of Interests )      ๔ 

บทท่ี ๒ หลักการ และแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   ๗ 

บทท่ี ๓ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   ๑๑ 

บทท่ี ๔ กรณีตัวอย่างเร่ืองการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 

          และผลประโยชน์ส่วนรวม        ๑๗ 

หนังสืออ้างอิง           ๒๓ 

ภาคผนวก           ๒๔ 

-ประกาศโรงพยาบาลสองว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของข้าราชการโรงพยาบาลสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

-ประกาศโรงพยาบาลสองเร่ือง  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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คํานํา 
 

คู่มือการบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ได้รวบรวมหลักการและแนวคิด 
พร้อมตัวอย่างเพ่ือการบริหารจัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ สาธารณะที่มีผลต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ซ่ึงเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมี ผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ 
และได้ใช้อิทธิพลตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิด
ผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ในหลายรูปแบบไม่เฉพาะในรูปของ ตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น      
แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย              

คู่มือเล่มนี้ จะนําเสนอถึงหลักการ แนวคิด กรณีตัวอย่างพร้อมข้อเสนอแนวทางนําไปปรับใช้ใน
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้หมดไปในที่สุด              

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ทุกระดับทุกคน รวมทั้งผู้ที่สนใจศึกษาแนวทาง เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารและเพื่อให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อไป  

                                                                    

                                                                                    ผู้จัดทํา 

                                                                               โรงพยาบาลสอง  
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บทท่ี ๑ 

ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests Of Interests ) 
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests) หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ขัดกัน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์
ส่วนตนหรือ พวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดข้ันแรกที่จะนําไปสู่การทุจริต   

สํานักงาน ก.พ. ได้นิยาม ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict Of Interests) หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทําที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนัการเมือง ข้าราชการ 
พนักงาน บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ   หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง
หน้าที่ที่บุคคลน้ันรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง  มากกว่าประโยชน์
ส่วนรวม ซึ่งการกระทําดังกล่าวจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาใน รูปแบบที่หลากหลาย 
จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระทํา ดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มาก 
ในสังคม  ส่งผลให้บุคคลน้ันขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม  เน่ืองจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก 
ได้ส่งผลเสียหายให้เกิดข้ึนกับประเทศชาติ ก่อให้เกิดการกระทําที่ผิดจริยธรรมและ จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่ต้องคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ  แต่ทําหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนตน
หรือพวกพ้องเป็นหลัก   

     ความขัดแย้ง Conflict สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดข้ึน เม่ือบุคคลไม่สามารถ
ตัดสินใจกระทําอย่างใดอย่างหน่ึง ความขัดแย้งอาจเกิดข้ึนได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิด  แนวทาง
ปฏิบัติ หรือผลประโยชน์   

ผลประโยชน์ส่วนตัว Private Interest เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะสนองตอบ
ความต้องการของตนเอง หรือของกลุ่มที่ตนเองเก่ียวข้อง  ผลประโยชน์เป็นส่ิงจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือ
สนองความต้องการทั้งหลาย   

ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ Public Interest ส่ิงใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุขแก่
กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม  พฤติกรรมที่
เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน  เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยคํานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตนเสมอ  
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ตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายความขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย ได้แก่   

๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง หรือ การใช้อํานาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อํานาจหน้าที่ทําให้บริษัท
ตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทํางาน  

๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มาเสีย
ภาษีหรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซ้ือแล้วรับของกํานัลจากร้านค้า   

๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตําแหน่งหน้าที่  ส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใด 
ฝ่ายหน่ึงอย่างไม่เป็นธรรม   

๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ของราชการทํางาน
ส่วนตัว   

๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ  เป็นการทําข้อมูลลับขอทางราชการไม่เปิดเผยเพ่ือรับส่ิงตอบแทนที่เป็น
ประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อ่ืนๆ หรือนําไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวกพ้องเพ่ือแสวงหาประโยชน์
จากข้อมูลเหล่าน้ัน   

๖. การทํางานพิเศษ  เช่น  เป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองทํางานอยู่  
๗. การทํางานหลังเกษียณ คือ การทํางานกับผู้อ่ืนหลังออกจากที่ทํางานเดิมโดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลจาก 

ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง   

องค์กรสากล Organization for Economic Cooperation and Development นิยาม 
ผลประโยชน์ทับซ้อน Conflict of Interest เป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ 
สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภท   

๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริงActual มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และสาธารณะ  
๒.  ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น Perceived & Apparent เป็นผบประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็น ว่ามีแต่จริงๆ 

อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทน้ีอย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจนํามาซ่ึงผลเสียไม่น้อยกว่าการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริง ข้อน้ีแสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้อง ประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม
เท่าน้ันแต่ต้องทําให้คนอ่ืนๆรับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นน้ันจริง   

 ๓.  ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ Potential ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับ ซ้อนกับ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต  หน้าที่ทับซ้อน ( Conflict of Duty ) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน  
( Competing Interests )  มี ๒ ประเภท 
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๓.๑ ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหน่ึง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ 
เป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจําหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเม่ือไม่สามารถแยกแยะ บทบาทหน้าที่ทั้ง
สองออกจากกันได้อาจทําให้ทํางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือ ผิดกฎหมาย ปกติ
หน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหาน้ีโดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมี ปัญหาได้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีกําลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่าน้ันที่สามารถทํางานบางอย่างที่คนอ่ืนๆ ทําไม่ได้ 
คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหาน้ีกันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเก่ียวข้อง 

 
๑.๒ ประเภทที่สอง  เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหน่ึงบทบาท และบทบาทหน้าที่ใน 

หน่วยงานน้ัน ทําให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนํามาใช้ประโยชน์แก่การทําบทบาทหน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงาน
หน่ึงได้ ผลเสียคือ ถ้านําข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่า
หน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน น่ันคือ การตัดสินใจ 
ทําหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้   
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บทท่ี ๒ 

หลักการ และแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

 ๑. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ  การทําเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลัก เจ้าหน้าที่ต้อง
ตัดสินใจและให้คําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทํางานในขอบเขตหน้าที่ พิจารณาความถูกผิด
ไปตามเน้ือผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วน บุคคลปฏิบัติต่อแต่ละ
บุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติลําเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธ์ุ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งน้ี
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่าน้ัน แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย   

 ๒. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด  การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย กระบวนการ
แสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส น่ันคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิดมีวิธีการต่างๆ เช่น 
จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตําแหน่งที่เ ก่ียวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน การเปิดเผย
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็นข้ันตอนแรกของการ จัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า จะทําให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความ เช่ือม่ันแก่
ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย   

 ๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  การแก้ปัญหาหรือจัดการ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กรการ 
จัดการต้องอาศัยข้อมูลนําเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและ นโยบาย
และเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่อง ส่วนตนเพ่ือ
หลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ทําได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย   

 ๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร  ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลา
ที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซ่ือตรงต่อหน้าที่ ซ่ึงต้องอาศัยวิธีการ
ดังน้ี           - ให้ข้อแนะนํา และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเก่ียวกับกฎเกณฑ์และ การปฏิบัติ 
รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการทํางาน    

            - ส่งเสริมให้มีการส่ือสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปล่ียนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สบาย ใจในการ
เปิดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทํางาน   

            - ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพ่ือมิให้มีผู้นําไปใช้ในทางที่ผิด 
           - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ 

ทับซ้อนเพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปน้ี   
           - มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกําหนดทางจริยธรรม    
           - กระบวนการระบุความเส่ียงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน    
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           - กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก   
           - วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดของตนเองที่จะต้องทํา

ตามกฎระเบียบและมาตรฐาน   
 

แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  ๖ ขั้นตอน ดังนี้ 
๑. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดข้ึนในองค์กร   
๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา   
๓. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการ ผลประโยชน์ทับซ้อนให้
ทั่วถึงในองค์กร   
๔. ดําเนินการเป็นแบบอย่าง  
๕. ส่ือสารให้ ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กรและชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน   
๖. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสมํ่าเสมอ   
 

รายละเอียดแต่ละขั้นตอน   

๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน    

- ข้ันตอนแรกน้ีคือ การระบุว่าในการทํางานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างที่เส่ียงต่อการเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน และ
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดข้ึนได้น้ันมีประเภทใดบ้าง    
- เป้าหมายสําคัญ คือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริงและที่เห็น    
- การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนสําคัญ  เพราะจะทําให้ระบุจุดเส่ียงได้ครอบคลุม และทําให้เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็น
เจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย    
- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่น หน้ี) ธุรกิจส่วนตัว/ครอบครัว 
ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธ์ุ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์กับ องค์การอ่ืน (เอ็นจีโอ สหภาพ
การค้า พรรคการเมือง ฯลฯ) การทํางานเสริม ความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอ่ืน/กลุ่มอ่ืน 
- ตัวอย่างของจุดเส่ียง เช่น การปฏิบัติสัมพันธ์กับภาคเอกชน การทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจตราเพ่ือควบคุม
คุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การให้บริการที่อุปสงค์มากกว่า
อุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับปรุงการลงโทษ การให้เงิน/ส่ิงของ สนับสนุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อน        
การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งน้ี รวมถึงงานที่สาธารณะหรือส่ือมวลชนให้ความ สนใจเป็นพิเศษ    
- การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนน้ีต้องพิจารณานิยามและข้อกําหนดทางกฎหมายที่เก่ียวข้องประกอบด้วย   
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๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม    

- องค์ประกอบประการหน่ึงในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
เก่ียวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน   ดังน้ัน  กฎเกณฑ์เก่ียวกับการ
จัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กร และความรับผิดชอบของสมาชิกในองค์กร และยังต้องทํา
ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถ    
- รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน และในแบบใด (แบบเกิดข้ึนจริง แบบที่เห็นหรือแบบเป็นไปได้)       
- เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้เพ่ือการจัดการ    
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้   

๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง    

- เพ่ือให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ใน
องค์กร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร เริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศและ
ต่อเน่ืองในระหว่างการทํางาน  เจ้าหน้าที่ทุกคนควรสามารถเข้าถึงนโยบายและข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถ
ระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้อง รู้วิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน    
- ข้ันตอนแรกของการให้ความรู้คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ทับซ้อนใด
เกิดข้ึนบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเส่ียงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความ รับผิดชอบในการปฏิบัติ
ตามนโยบายของผู้มีตําแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างที่ ชัดเจนสําหรับการระบุและ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็นจุดเส่ียงมากๆ เช่น  การติดต่อ  การร่วมทํางานกับภาคเอกชน  
การแลกเปล่ียนบุคลากรกับภาคเอกชน  การแปรรูป  การลดข้ันตอนและกระจายอํานาจความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ 
และกิจกรรมทางการเมือง  เป็นต้น    
- นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์ การจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
จะมีส่วนอย่างสําคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความต่ืนตัวและความเอาใจใส่จะช่วยในการ
แสวงหาจุดเส่ียงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาที่เกิดข้ึนต่อไป  

๔) ดําเนินการเป็นแบบอย่าง    

- การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ในตําแหน่งระดับบริหาร 
ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้นํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์
ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข  
- ผู้บริหารต้อง (๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะช้ีว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่  

        (๒) ช่ังนํ้าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ และพิจารณาว่า
อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน  
        (๓) พิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ รวมถึงระดับและลักษณะของตําแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน  
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๕) ส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสีย    

- ประเด็นสําคัญ คือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เน่ืองจากไม่สามารถจัดการกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด  ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้ามผลเสียที่เกิดข้ึนก็เลวร้ายไม่แพ้กัน    
- การทํางานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเส่ียง ของผลประโยชน์ทับซ้อน
ก่อน และพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อํานาจ หน้าที่เพื่อผลประโยชน์  และต้อง
แจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่ตามมาหากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย 
เช่น ยกเลิกสัญญาหรือดําเนินการตามกฎหมายบางองค์กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพ่ือส่ือสารเก่ียวกับ 
หน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ทําธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ทําสัญญาด้วย   
- นอกจากน้ี ควรส่ือสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่างๆ เช่น ให้มีส่วนร่วมในการระบุจุดเส่ียงและ
ร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการ จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วม
ทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน   วิธีเหล่าน้ีจะทําให้ได้นโยบายที่สอดคล้อง
ความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งน้ีในการร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
กับผู้มีส่วนได้เสียน้ีองค์กรภาครัฐต้องทําให้การตัดสินใจทุกข้ันตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้   

๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย    

- ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ําเสมอ โดยสอบถาม ข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ 
และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการทํางาน รวมถึง สภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ที่เปล่ียนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ นอกจากน้ียังอาจเรียนรู้จากองค์กรอ่ืนๆ  
การแสวงหาการเรียนรู้เช่นน้ียังเป็นการส่ือสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย 
การทบทวนควรครอบคลุมจุดเส่ียงและมาตรการและผลการทบทวรหรือมีการเปล่ียนแปลงต้องส่ือสาร 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปล่ียนการทํางานให้สอดคล้องกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุน 
เพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้คําปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ 

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน“ความขัดแย้งระหว่างบทบาท” (Conflict of roles) 
เช่น นายสมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน โดยที่บุตรสาวของสมชายเป็นผู้สมัครสอบคนหน่ึงด้วย 
ซึ่งในกรณีน้ีถือว่าเกิด “การดํารงตําแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิด ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่ในกรณีน้ีถือว่า
ยังมิได้นําไปสู่การกระทําความผิดแต่ประการใด เช่น การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิได้เกิดข้ึนจริงหรือมีการสอบ
เกิดข้ึนแล้วแต่นายสมชายสามารถวางตัวเป็นกลางมิได้ ช่วยเหลือบุตรสาวของตนแต่ประการใด เป็นต้น    
ถ้าเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็นผู้มีส่วนในการตัดสินใจ งดแสดงความ
คิดเห็น ละเว้นจากการให้คําปรึกษา และงดออกเสียง (Recusal) เช่น ในกรณีที่สมชาย เป็นกรรมการสอบคัดเลือก
บุคลากรเข้าทํางานโดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข้าร่วมสอบคัดเลือกด้วยน้ัน ซึ่งในสถานการณ์เช่นน้ี สมชายจะต้อง
ลาออกจากการเป็นกรรมการสอบคัดเลือก  เพ่ือเป็นการถอนตัวออกจากการเก่ียวข้องกับสถานการณ์อันหม่ินเหม่
ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสูง   
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บทท่ี ๓ 

มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญบัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

         มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดําเนินกิจการ ดังต่อไปนี้   

(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี    

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้น้ันปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี    
          (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถ่ิน หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ินอันมี
ลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งน้ี ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็น หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว    
          (๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซ่ึง
อยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้น้ันสังกัดอยู่หรือปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชน น้ันอาจขัดแย้งต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้น้ัน    

เจ้าหน้าที่ของรัฐตําแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้นําบทบัญญัติในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง   โดยให้ถือว่าการ
ดําเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการดําเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ     

มาตรา ๑๐๑ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการดําเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของ จํานวนหุ้นทั้งหมดที่
จําหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    
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มาตรา ๑๐๒  บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให้นํามาใช้บังคับกับการดําเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ซึ่งหน่วยงานที่มีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจํากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
ที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน 

มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจํานวนที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด    

บทบัญญัติในวรรคหน่ึงให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ที่พ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม    

มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดน้ี ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ
ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย   

บทลงโทษ  มาตรา ๑๒๒  

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ ต้อง ระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือ ทั้งจํา ทั้งปรับ 

กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยใน
การที่คู่สมรสของตนดําเนินการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหน่ึงให้ถือว่าผู้น้ันไม่มีความผิด 

๒.ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การ รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงกําหนด
หลักเกณฑ์และจํานวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ ดังน้ี 

      ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เรื่อง หลักเกณฑ์การับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓” 

      ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป    
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      ข้อ ๓ ในประกาศน้ี   “ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่าการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
หรือ วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

      “ ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือ มารดา
เดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือ ผู้รับบุตรบุญธรรม    

      “ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า ส่ิงที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง   
การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือ ส่ิงอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจาก 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ ตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามที่กําหนดไว้ในประกาศน้ี 

      ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปน้ี 

(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจํานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป    

(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล  
แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท     

(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่การให้น้ันเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 

      ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศ  ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมี 
หรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องรับไว้เพ่ือ
รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันรายงาน รายละเอียดข้อเท็จจริง
เก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วหากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่
จะอนุญาตให้ เ จ้าหน้าที่ ผู้ น้ัน ยึด ถือทรัพย์ สินหรือประโยชน์ ดังกล่าว น้ันไ ว้ เ ป็นประโยชน์ส่วนบุคคล 
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันสังกัดโดยทันที 

                 ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่า
มากกว่าที่กําหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี 
มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์น้ันต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  
หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้ีของรัฐผู้น้ันสังกัดโดยทันที ที่สามารถกระทําได้ 
เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจําเป็น ความเหมาะสมและสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์น้ันไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 
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ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหน่วยงาน หรือสถาบัน หรือ องค์กรที่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันสังกัด  มีคําส่ังว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
น้ันแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้
เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันสังกัดโดยเร็ว 

เมื่อได้ดําเนินการตามความในวรรคสองแล้วให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันไม่เคยได้รับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์ดังกล่าวเลย 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหน่ึงเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับบัญชา ซึ่ง 
เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุด ของรัฐวิสาหกิจ หรือ
เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง เก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์น้ันต่อผู้มีอํานาจแต่งต้ังถอดถอนส่วนผู้ที่ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการในองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจถอดถอน  ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ทั้งน้ี 
เพื่อดําเนินการตามความในวรรคหน่ึงและวรรคสอง 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหน่ึง เป็นผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับ การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์น้ัน ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถ่ินที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันเป็น
สมาชิก แล้วแต่กรณีเพ่ือดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง   

ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศฉบับน้ี 
ให้ใช้บังคับผู้ซ่ึงพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 

๓. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการในการป้องกันปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ดังปรากฏ 

ในหมวด 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) ดังน้ี 

หมวด ๒ จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  

ข้อ ๓ ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในส่ิงที่ถูกต้องและเป็นธรรมโดยอย่างน้อยต้องวางตน 
ดังน้ี   

(๓) ต้องรายงานการดํารงตําแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทน 
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ข้อ ๕ ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตําแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ  
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  โดยอย่างน้อยต้องวางตน  ดังน้ี  

(๑) ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน  ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง  พรรคพวก เพื่อนฝูง  หรือผู้มี
บุญคุณส่วนตัว  มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลน้ัน  หรือปฏิบัติ ต่อบุคคลน้ันต่างจาก
บุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 

(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ  เงิน  ทรัพย์สิน  บุคลากร  บริการ  หรือส่ิงอํานวยความสะดวกของทางราชการไป
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืน  เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(๓) ไม่กระทําการใด  หรือดํารงตําแหน่ง  หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว  ซึ่งก่อให้เกิด ความเคลือบ
แคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือ
สงสัย  ให้ข้าราชการผู้น้ันยุติการกระทําดังกล่าวไว้ก่อน   แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้าส่วนราชการ  และ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา  เม่ือคณะกรรมการ จริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามน้ัน  

(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนในราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การ
มหาชน  หรือหน่วยงานของรัฐ  ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการ เป็นหลัก  ในกรณีที่มีความขัดแย้ง
ระหว่างประโยชน์ของทางราชการ  หรือประโยชน์ส่วนรวม กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม  อันจําเป็นต้อง
วินิจฉัยหรือช้ีขาด  ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการ และประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ 

ตัวอย่าง : อาทิตย์ได้รับการเสนอราคาพิเศษสําหรับค่าประกันรถยนต์ใหม่ 30 คัน ของหน่วยงานที่
รับผิดชอบอยู่ จากพรพิมลลูกพี่ลูกน้องของเขา พร้อมข้อเสนอการบริการประกันรถฟรีให้กับรถยนต์ส่วนบุคคลของ
อาทิตย์ เร่ืองราวจะเป็นอย่างไรต่อไป หน่วยงานจะซ้ือประกันภัยราคาพิเศษด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวของอาทิตย์
หรือไม่ และอาทิตยจะรับสิทธิประโยชน์ส่วนตัวอะไรอีกไหมและพรพิมลจะได้รับคําตอบอย่างไร.... 

ข้อสรุป : ถ้าคุณเป็นอาทิตย์ คุณจะเก็บของเหล่าน้ีไว้หรือไม่ ? 

จากตัวอย่างนี้  สอดคล้องกับประมวลจริยธรรม ฯ ข้อ 5 ที่ว่าการแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากตําแหน่ง
หน้าที่  นายอาทิตย์ทําถูกที่ไม่ รับข้อเสนอของพรพิมล  และให้พรพิมลส่งเรื่องตามข้ันตอน เพราะการใช้
ความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณให้โทษแก่บุคคลน้ัน ๆ ถือเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
ข้อ 5 (1) และต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมตามข้อ 5(4) 
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ข้อ ๖ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่   และไม่กระทําการอันเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  โดยอย่างน้อย ต้องวางตน  ดังน้ี  

(๑) ไม่เรียก  รับ  หรือยอมจะรับ  หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก  รับ  หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญ แทนตนหรือ
ญาติของตน  ไม่ว่าก่อนหรือหลังดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเก่ียวข้องหรือ ไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่หรือไม่ก็ตาม  เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา  หรือเป็นการใหต้าม ประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป  

(๒) ไม่ใช้ตําแหน่ง  หรือกระทําการที่เป็นคุณ  หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด  เพราะมีอคติ  

(๓) ไม่เสนอ  หรืออนุมัติโครงการ  การดําเนินการ  หรือการทํานิติกรรม หรือสัญญา  ซึ่งตนเองหรือบุคคล
อ่ืนจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมน้ี  

ตัวอย่าง : วิโรจน์ประธานคณะกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์ในหน่วยงานราชการ ได้วางแผนและออก
กฎเกณฑ์การจัดซ้ือครุภัณฑ์เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทที่เขาเป็นหุ้นส่วนอย่างลับ ๆ ไพศาล ผู้ใต้บังคับบัญชาของ 
นายวิโรจน์ตรวจพบเข้า จึงต้องการที่จะรักษาผลประโยชน์ของทางราชการไว้แต่กังวลว่าจะส่งผลต่อหน้าที่การงาน
ของตน เรื่องมาถึงวันสรุปผลบนโต๊ะประชุม เขาจึงตัดสินใจทําเช่นไรต่อไป... 

ข้อสรุป : การที่นายไพศาลมีความคิดเห็นคัดค้านผู้บังคับบัญชาในที่ประชุมโดยยึดม่ันในหลักการและ
เหตุผลและความถูกต้องเป็นสําคัญ ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ฯ ข้อ 3(4) ซึ่งนอกจากการคัดค้าน
แล้ว ควรจัดทําบันทึกคําคัดค้านของตนไว้ในรายงานประชุม หรือในเรื่องน้ันแล้วแต่กรณี เพ่ือให้สามารถเป็น
หลักฐานป้องกันการมีส่วนร่วมรู้เห็นในการกระทําดังกล่าว นอกจากน้ัน นายไพศาลยังมีการกระทําที่สอดคล้องกับ
ประมวลจริยธรรม ฯ ข้อ 4(3) กล่าวคือได้ตรวจพบว่าหลักเกณฑ์การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่กําหนดน้ันอาจมีการ     
“ล็อคสเปค” โดยไม่ทราบมาก่อนว่าบริษัทที่มาย่ืนเป็นบริษัทที่ นายวิโรจน์ผู้บังคับบัญชามีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงถึง
การเป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบและใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมาตามข้อมูล
หลักฐานที่ปรากฎ 

ส่วนนาย วิโ รจ น์  ถือ ไ ด้ ว่ากระทํ าการ ฝ่า ฝืนประมวลจริ ยธรรม ข้อ 6 (3 )  ที่ ว่ าต้ องไม่ เสนอ 
หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการหรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะได้รับประโยชน์ 
อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เหตุเพราะได้มีการวางแผนออกกฎเกณฑ์การจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อให้บริษัทที่
ตนเองเป็นหุ้นส่วนได้ผลประโยชน์ จึงถือว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและเป็นการกระทําทีขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
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ตัวอย่าง : วิชัย ผู้ประมูลงานสร้างตึกสํานักงานของสถานที่ราชการแห่งหน่ึงเดินทางมาเพื่ออวยพรปีใหม่
ให้กับ นายสุทิน รองอธิบดี ผู้ดูแลโครงการสร้างตึกที่นายวิชัยเคยประมูลได้ นายวิชัยยื่นกระเช้าผลไม้ พร้อมกับ
คะยั้นคะยอให้นายสุทินรับซองเงินสดที่เป็นสินนํ้าใจเล็กน้อยสําหรับเพ่ือน ๆ ข้าราชการในส่วนที่ดูแลโครงการน้ีให้
นําไปแบ่งกัน นายสุทินจะทําอย่างไรดีกับเหตุการณ์น้ี... 

ข้อสรุป  :  ถึงแม้ว่าประชาชนมีความตั้งใจที่จะนําของขวัญมาให้ข้าราชการตามธรรมเนียมปฏิบัติ แต่ต้อง
ระวังมูลค่าของขวัญแต่ละราย จะต้องจ่ายไม่เกิน 3,000 บาท ตามที่มติของคณะกรรมการ ปปช. กําหนดไว้ หาก
ท่านไม่ทราบที่มา ราคา หรือแน่ใจว่าของขวัญช้ินน้ัน ๆ จะรับไว้ได้หรือไม่ ท่านไม่ควรรับของขวัญน้ัน สอดคล้อง
ตามประมวลจริยธรรม ฯ ข้อ 6(1) คือ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชิบโดยเฉพาะไม่
เรียกร้องหรือยอมรับของขวัญของตนเอง รับให้ญาติ หรือให้คนอ่ืนรับแทนตน ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการปฏิบัติ
หน้าที่ ยกเว้นเป็นการให้โดยธรรมเนียมปฏิบัติ หรือที่ให้ตามปรเพณีอย่างเหมาะสมแก่บุคคลทั่วไป 

ข้อ ๗ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา  โดยอย่างน้อย
ต้องวางตน  ดังน้ี  

 (๔) ไม่เล่ียงกฎหมาย  ใช้หรือแนะนําให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ   ของตนเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน  และต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว  

(๕) ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอาศัยช่ือตนเองถือครองทรัพย์สิน  สิทธิ  หรือประโยชน์อ่ืนใดแทน บุคคลอ่ืนอัน
เป็นการเล่ียงกฎหมาย  หรือใช้ช่ือบุคคลอ่ืนถือครองส่ิงดังกล่าวแทนตนเพื่อปกปิดทรัพย์สิน ของตน 

ตัวอย่าง : ศุภกิจข้าราชการหน้าใหม่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่าง
มาก หลังจากรับราชการได้ไม่นาน ศุภกิจเห็นว่าคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานมีระบบปฏิบัติการที่ ช้า จึงนํา
ระบบปฏิบัติการที่ลอกเลียนจากโปรกแกรมที่มีลิขสิทธ์ิมาทดลองใช้ ทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางานได้เร็วข้ึน 
เพื่อนร่วมงานจึงขอให้ศุภกิจลงโปรแกรมดังกล่าวในเครื่องคอมพิวเตอร์ของพวกเขาบ้าง ศุภกิจยินดีและภูมิใจที่ได้
ช่วยเหลือเพ่ือนข้าราชการ แต่ส่ิงที่ศุภกิจทํากลับเป็นส่ิงที่ไม่ถูกต้อง... 

ข้อสรุป : การกระทําของนายศุภกิจข้างต้น แม่จะทําให้คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใช้งานได้ดีข้ึน แต่ก็ถือ
ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน ส่วนราชการอาจถูกฟ้องร้องทางกฎหมายอันอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานได้ หากท่านเห็นเพื่อนร่วมงานปฏิบัติอย่างเหตุการณ์ข้างต้น ท่านควร
ช้ีแจงให้เพ่ือนของท่านเข้าใจถึงผลเสียที่จะเกิดข้ึนและเป็นการกระทําฝ่าฝืนประมวลจริยะรรม ฯ ข้อ 7(1) ด้วย 

กรณีของการส่งเพลงละเมิดลิขสิทธ์ิให้กันทางเมล์ นอกจากเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิแล้ว ยังเป็นการกระทํา
ผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์ในการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้อ่ืนและการรับ – ส่งเอกสาร
ราชการควรใช้อีเมล์ของหน่วยงานราชการเท่าน้ัน 
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ข้อ ๘ ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม  เป็นกลางทางการเมือง  ให้บริการ  แก่ประชาชนโดยมี
อัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  โดยอย่างน้อยต้องวางตน  ดังน้ี  

(๕) ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง  พรรคพวก  เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้อง ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด  

ตัวอย่าง : เทศกาลหาเสียงก่อนการเลือกต้ังถึงช่วงโค้งสุดท้าย สุธีหัวหน้าหน่วยราชการแห่งหน่ึงให้
สัมภาษณ์กับผู้ส่ือข่าวโดยแสดงความเห็นด้วยและช่ืนชอบพรรคการเมืองที่มีนโยบายข้ึนเงินเดือนให้ข้าราชการใน
สัดส่วนที่มากกว่า ในเวลาต่อมามีจดหมายของความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ราชการเพ่ือเผยแพร่นโยบายของสอง
พรรคดังกล่าวมายังสุธี ทันทีที่สุธีเห็นจดหมายของพรรคการเมืองที่ช่ืนชอบเขารีบดําเนินการตอบกลับให้ความ
ร่วมมือ หากแต่จดหมายอีกฉบับของอีกพรรคการเมืองที่ช่ืนชอบกลับถูกวางทิ้งไว้ ต่อมาสุธีรู้สึกสับสนในส่ิงที่ตัวเอง
ทําลงไป แล้วเขาจะทําอย่างไร... 

ข้อสรุป : ตามประมวลจริยธรรม ฯ ข้อ 8 ที่ว่าข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลาง
ทางการเมือง ซ่ึงตามข้อ 8(4) ได้ขยายความเพิ่มเติมว่าต้องระมัดระวังในการให้สัมภาษณ์อภิปราย การแสดง
ปาฐกถา การบรรยาย หรือการวิพากษ์วิจารณ์ใด ๆ อันอาจกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการ
แสดงความคิดเห็นทางวิชาการ 

นอกจากน้ีตามประมวลจริยธรรม ฯ ข้อ 11 ข้าราชการจะต้องยึดม่ันในการปกครองระบบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วย 

ข้อ ๙ ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด และรวดเร็ว  ไม่ถ่วง
เวลาให้เน่ินช้าและใช้ข้อมูลข้าวสารที่ได้มาจากการดําเนินงาน เพื่อการในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  ทันการณ์  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง   โดยอย่างน้อยต้องวางตน  ดังน้ี  

(๑) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอ่ืน อันไม่ใช้การปฏิบัติหน้าที่  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

 ตัวอย่าง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจากบริษัทเอกชนแห่งหน่ึง ติดต่อมายังอัมพรเจ้าหน้าที่สํานักทะเบียน
ราษฎร์ เพ่ือขอข้อมูลติดต่อ วิภาวี อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีของบริษัท ซ่ึงฉ้อโกงเงินของบริษัทไป โดยอ้างว่าวิภาวี
ให้ข้อมูลตัวที่เป็นเท็จกับบริษัท อัมพรจะต้องทําอย่างไรต่อไป... 

 ข้อสรุป : หากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของบริษัทเอกชนต้องการข้อมูลส่วนตัวอย่างบริสุทธ์ิใจและไม่ต้องการ
นําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพ่ือประโยชน์อ่ืน ควรต้องมีหลักฐานมาย่ืนให้ครบถ้วนตามประมวลจริยธรรม ฯ ข้อ 9 
ระบุให้ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการอย่างเคร่งครัด และรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลา
ให้เน่ินช้า และใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดําเนินงานเพ่ือการในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการแก่ประโยชน์
อย่างครบถ้วน ทันการณ์ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
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แต่หากไม่มีหลักฐานเอกสารมาแสดง ถ้าอัมพรให้ข้อมูลของวิภาวีไปก็อาจฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ฯ ข้อ 9(1) คือ 
ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
หรือบุคคลอ่ืน เช่นอาจใช้ข้อมูลน้ันเพ่ือประโยชน์ในการซื้อขายทรัพย์สินส่วนตนหรือไม่ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์
แบบน้ี ข้าราชการควรช้ีแจงและแสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กระทําการอันกระทบต่อสิทธิ 
และเสรีภาพบุคคลอ่ืน ต้องไม่อนุญาต หรือไม่อนุมัติตามที่ระบุบุคคลร้องขอ 
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บทท่ี ๔ 

กรณีตัวอย่าง  

ตัวอยา่งประโยชน์ทับซ้อน                         

� การใช้ตําแหน่งไปดําเนินการเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง  

� ใช้ตําแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย  

� การรับผลประโยชน์โดยตรง  

� การแลกเปล่ียนผลประโยชน์โดยใช้ตําแหน่งหน้าที่การงาน 

� การนําทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว  

� การนําข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว  

� การทํางานอีกแห่งหน่ึงที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 

� ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปล่ียนสถานที่ทํางาน 

� การปิดบังความผิด  

� หาประโยชน์ให้ตนเอง  

� รับประโยชน์จากตําแหน่งหน้าที่ 

� ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน 
 

การรับประโยชน์ต่างๆ                          

� การรับของขวัญจากบริษัทต่างๆ  

� บริษัทสนับสนุนค่าเดินทางไปดูงานต่างประเทศ  

� หน่วยราชการรับเงินบริจาคจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน  

� ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากการจัดช้ือจัดจ้าง  

� การที่คณะกรรมการกู้เงินจากสถาบันการเงินในการกํากับดูแล  

� การที่คณะกรรมการฝากญาติพี่น้องหรือคนที่คุ้นเคยเข้าทํางานในรัฐวิสาหกิจที่ตนกํากับดูแลอยู่ 
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ประโยชน์อันคํานวณเป็นเงินได้                          

�  การปลดหน้ีหรือการลดหน้ีให้เปล่า  

�  การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบ้ีย  

�  การเข้าค้าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม  

�  การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน 

�  การขาย การให้เช่าช้ือทรัพย์สิน เกินมูลค่าที่เป็นจริงตามที่ปรากฎเห็นในท้องตลาด  

�  การใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอ่ืนโดยปกติ

ทางการค้า  
�  การให้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าใช้บริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอ่ืนโดยปกติทางการค้า  

� การให้ส่วนลดในสินค้า หรือทรัพย์สินที่จําหน่าย โดยการให้ส่วนลดมากกว่าที่ให้กับบุคคลอ่ืนโดยปกติทาง

การค้า  
� การให้เดินทาง หรือขนส่งบุคคล หรือส่ิงของโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าบุคคลอ่ืนโดยปกติ

ทางการค้า  
� การจัดเล้ียง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอ่ืนให้  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดกับบุคคล

อ่ืน โดยปกติทางการค้า 
 

ข้าราชการประจํากิจกรรมท่ีมีความเส่ียง  

� การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องส่ิงตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  

� การรับงานนอกหรือการทําธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน  

� การทํางานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม  

� การนํารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่านํ้ามันด้วย   

� การนําบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว  

� การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจํา 

� การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วนํายาไปใช้ที่คลินิคส่วนตัว  

� การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
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กลุ่มวชิาชีพท่ีเก่ียวกับการ ตรวจสอบ ประเมินราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง   

� การกําหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้อง     

ได้เปรียบหรือชนะในการประมูล  
� การให้ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือ การจ้างเหมา 

รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า หรือพ้นกําหนดการย่ืนใบเสนอราคา 
เป็นต้น   
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