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คํานํา 
 

  การมีผลประโยชน�ทับซ�อน ถือเป�นการทุจริตคอร�รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป�นการแสวงหา
ประโยชน�ส(วนบุคคลโดยการละเมิดต(อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด�วยการใช�อํานาจซ่ึงเก่ียวกับตําแหน(งหน�าท่ีไป
แทรกแซง  คู(มือการปฏิบัติงานเพ่ือป1องกันผลประโยชน�ทับซ�อนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม( จัดทําข้ึนเพ่ือให�เป�นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการกําหนดมาตรการป1องกันและ
ปราบปรามการทุจริต คือ การปลูกจิตสํานึก การป1องกัน การปราบปรามและการสร�างเครือข(ายมุ(งเน�นการ
ป1องกันการทุจริตผ(านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร(งใสในการดําเนินงานของหน(วยงาน และ
เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม(  ได�ใช�เป�นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติตนให�อยู(ในกฎระเบียบของทางราชการ ดํารงตนด�วยความเท่ียงธรรม คงไว�ซ่ึงเกียรติและ
ศักด์ิศรีของความเป�นข�าราชการ ไม(ใช�อํานาจและตําแหน(งหน�าท่ีแสวงหาประโยชน�โดยมิชอบสําหรับตนเอง
หรือผู�อ่ืน  
  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม( หวังเป�นอย(างยิ่งว(า คู(มือเล(มนี้จะเป�น
กลไกสําคัญในการป1องกันการทุจริต และช(วยฟ:;นฟูส(งเสริมการต(อต�านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให�แก(ระบบ
ราชการไทย และ หากเจ�าหน�าท่ีได�ศึกษาและปฏิบัติตามคู(มือนี้โดยเคร(งครัด จะสามารถดําเนินการปฏิบัติ
ภารกิจในทางราชการให�เกิดประโยชน�สูงสุด โปร(งใส สุจริต และเป�นไปเพ่ือผลประโยชน�ของประชาชนอย(าง
แท�จริง  
 
 
                       สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหางดง  
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ผลประโยชน�ทับซ อน  (Conflict of Interest ) คอือะไร ? 
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ผลประโยชน�ทับซ อน(Conflict of Interest : COI) 
 
 

  ผลประโยชน�ทับซ�อนหรือความขัดแย�งกันระหว(างผลประโยชน�ส(วนตนและผลประโยชน�ส(วนรวม 
(Conflict of interest : COI) เป�นประเด็นปBญหาทางการบริหารภาครัฐในปBจจุบันท่ีเป�นบ(อเกิดของปBญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะท�อนปBญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป�นอุปสรรคต(อ
การพัฒนาประเทศ 
 

ความหมาย : สํานักงาน ก.พ.  
 สถานการณ�หรือการกระทําของบุคคล (ไม(ว(าจะเป�นนักการเมืองข�าราชการ พนักงานบริษัท ผู�บริหาร) 
มีผลประโยชน�ส(วนตนเข�ามาเก่ียวข�อง จนส(งผลกระทบต(อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน�าท่ีในตําแหน(งนั้น 
การกระทําดังกล(าวอาจเกิดข้ึนโดยรู�ตัวหรือไม(รู�ตัว ท้ังเจตนาหรือไม(เจตนาหรือบางเรื่องเป�นการปฏิบัติสืบต(อ
กันมาจนไม(เห็นว(าจะเป�นสิ่งผิดแต(อย(างใดพฤติกรรมเหล(านี้เป�นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐ ท่ีต�องคํานึงถึงผลประโยชน�สาธารณะ(ประโยชน�ของส(วนรวม) แต(กลับตัดสินใจปฏิบัติหน�าท่ีโดย
คํานึงถึงประโยชน�ของตนเองหรือพวกพ�อง  
 

มูลเหตุปYญหาผลประโยชน�ทับซ อน 
  ปBญหาผลประโยชน�ทับซ�อนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ยนไป จากเดิมท่ีนักการเมือง
และนักธุรกิจเป�นบุคคลคนละกลุ(มกัน กล(าวคือในอดีต นักธุรกิจต�องพ่ึงพิงนักการเมือง เพ่ือให�นักการเมือง
ช(วยเหลือสนับสนุนธุรกิจของตน ซ่ึงในบางครั้งสิ่งท่ีนักธุรกิจต�องการนั้น มิได�รับการตอบสนองจากนักการเมือง
ทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ต�องจ(ายเงินจํานวนมากแก(นักการเมือง ในปBจจุบันนักธุรกิจจึงใช�วิธีการเข�ามาเล(น
การเมืองเอง เพ่ือให�ตนเองสามารถเข�ามาเป�นผู�กําหนดนโยบายและออกกฎเกณฑ�ต(างๆ ในสังคมได�และท่ี
สําคัญคือทําให�ข�าราชการต(างๆ ต�องปฏิบัติตามคําสั่ง  
 

ผลประโยชน�ทับซ อน ภาษาไทยใช อยู� ๓ อย�าง 
  ๑. ความขัดแย�งกันระหว(างผลประโยชน�ส(วนตนและผลประโยชน�ส(วนรวม  
  ๒. ผลประโยชน�ทับซ�อน  
  ๓. ผลประโยชน�ขัดกัน 
 

นิยามศัพท�และแนวคิดสําคัญ  
 

 ผลประโยชน�ส�วนตน (private interest) “ผลประโยชน�” คือ สิ่งใดๆ ท่ีมีผลต(อบุคคล/กลุ(ม ไม(ว(าใน
ทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน�ส(วนตน” ไม(ได�ครอบคลุมเพียงผลประโยชน�ด�านการงานหรือธุรกิจของ
เจ�าหน�าท่ี แต(รวมถึงคนท่ีติดต(อสัมพันธ�ด�วย เช(น เพ่ือน ญาติ คู(แข(ง ศัตรู เม่ือใดเจ�าหน�าท่ีประสงค�จะให�คน
เหล(านี้ได�หรือเสียประโยชน� เม่ือนั้นก็ถือว(ามีเรื่องผลประโยชน�ส(วนตนมาเก่ียวข�อง  
 ผลประโยชน�ส(วนตน มี ๒ ประเภท คือ ท่ีเก่ียวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไม(เก่ียวกับเงิน (non-
pecuniary) 
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 ๑. ผลประโยชน�ส�วนตนท่ีเก่ียวกับเงิน ไม(ได�เก่ียวกับการได�มาซ่ึงเงินทองเท(านั้น แต(ยังเก่ียวกับการ
เพ่ิมพูนประโยชน�หรือปกป1องการสูญเสียของสิ่งท่ีมีอยู(แล�ว เช(น ท่ีดิน หุ�น ตําแหน(งในบริษัทท่ีรับงานจาก
หน(วยงาน รวมถึงการได�มาซ่ึงผลประโยชน�อ่ืนๆ ท่ีไม(ได�อยู(ในรูปตัวเงิน เช(น สัมปทาน ส(วนลดของขวัญ หรือ
ของท่ีแสดงน้ําใจไมตรีอ่ืนๆ  
 ๒. ผลประโยชน�ท่ีไม�เก่ียวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ�ระหว(างบุคคล ครอบครัว หรอืกิจกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมอ่ืน ๆ เช(น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธ ิแนวคิด มักอยู(ในรูปความลําเอียง/อคติ/เลือกท่ีรัก
มักท่ีชัง และมีข�อสังเกตว(าแม�แต(ความเชื่อ/ความคิดเห็นส(วนตัวก็จัดอยู(ในประเภทนี้  
 

  หน าท่ีสาธารณะ (public duty) หน�าท่ีสาธารณะของผู�ท่ีทํางานให�ภาครัฐคือ การให�ความสําคัญ
อันดับต�นแก(ประโยชน�สาธารณะ (public interest) คนเหล(านี้ไม(จํากัดเฉพาะเจ�าหน�าท่ีของรัฐท้ังระดับท�องถ่ิน
และระดับประเทศเท(านั้น แต(ยังรวมถึงคนอ่ืน ๆ ท่ีทํางานให�ภาครัฐ เช(น ท่ีปรึกษา อาสาสมัคร  
 

  ผลประโยชน�สาธารณะ คือประโยชน�ของชุมชนโดยรวม ไม(ใช(ผลรวมของผลประโยชน�ของปBจเจก
บุคคล และไม(ใช(ผลประโยชน�ของกลุ(มคน การระบุผลประโยชน�สาธารณะไม(ใช(เรื่องง(าย แต(ในเบ้ืองต�น
เจ�าหน�าท่ีภาครัฐสามารถให�ความสําคัญอันดับต�นแก(สิ่งนี้ โดย  

- ทํางานตามหน�าท่ีอย(างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ  
- ทํางานตามหน�าท่ีตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม  
- ระบุผลประโยชน�ทับซ�อนท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย(างมีประสิทธิภาพ  
- ให�ความสําคัญอันดับต�นแก(ผลประโยชน�สาธารณะ มีความคาดหวังว(าเจ�าหน�าท่ีต�องจํากัดขอบเขตท่ี 

ประโยชน�ส(วนตนจะมามีผลต(อความเป�นกลางในการทําหน�าท่ี  
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหน�าท่ีท่ีมีผลประโยชน�ทับซ�อน  
- หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมส(วนตนท่ีอาจทําให�คนเห็นว(าได�ประโยชน�จากข�อมูลภายใน  
- หลีกเลี่ยงการใช�ตําแหน(งหน�าท่ีหรือทรัพยากรของหน(วยงานเพ่ือประโยชน�ส(วนตน  
- ป1องกันข�อครหาว(าได�รับผลประโยชน�ท่ีไม(สมควรจากการใช�อํานาจหน�าท่ี  
- ไม(ใช�ประโยชน�จากตําแหน(งหรือข�อมูลภายในท่ีได�ขณะอยู(ในตําแหน(ง ขณะท่ีไปหาตําแหน(งงานใหม( 

 

  ผลประโยชน�ทับซ อน (Conflict of Interests) องค�กรสากล คือ Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) นิยามว(าเป�นความทับซ�อนระหว(างผลประโยชน�ส(วนตนและ
ผลประโยชน�ทับซ�อน มี ๓ ประเภท คือ  
 ๑. ผลประโยชน�ทับซ อนท่ีเกิดข้ึนจริง (actual) มีความทับซ�อนระหว(างผลประโยชน�ส(วนตนและ
สาธารณะเกิดข้ึน  
 ๒. ผลประโยชน�ทับซ อนท่ีเห็น (perceived & apparent) เป�นผลประโยชน�ทับซ�อนท่ีคนเห็นว(ามี 
แต(จริงๆ อาจไม(มีก็ได� ถ�าจัดการผลประโยชน�ทับซ�อนประเภทนี้อย(างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซ่ึงผลเสียไม(
น�อยกว(าการจัดการผลประโยชน�ทับซ�อนท่ีเกิดข้ึนจริง ข�อนี้แสดงว(าเจ�าหน�าท่ีไม(เพียงแต(จะต�องประพฤติตน
อย(างมีจริยธรรมเท(านั้น แต(ต�องทําให�คนอ่ืน ๆ รับรู�และเห็นด�วยว(าไม(ได�รับประโยชน�เช(นนั้นจริง  
 ๓. ผลประโยชน�ทับซ อนท่ีเป_นไปได  (potential) ผลประโยชน�ส(วนตนท่ีมีในปBจจุบันอาจจะทับซ�อน
กับผลประโยชน�สาธารณะได�ในอนาคต  
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  หน าท่ีทับซ อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน�เบียดซ�อนกัน (competing interests) มี ๒ 
ประเภท 
 ๑. ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจ�าหน�าท่ีมีบทบาทหน�าท่ีมากกว(าหนึ่ง เช(น เป�นเจ�าหน�าท่ีในหน(วยงาน
และ เป�นคณะกรรมการด�านระเบียบวินัยประจําหน(วยงานด�วย ปBญหาจะเกิดเม่ือไม(สามารถแยกแยะบทบาท
หน�าท่ีท้ังสองออกจากกันได�อาจทําให�ทํางานไม(มีประสิทธิภาพ หรือแม�กระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิด
กฎหมาย ปกติหน(วยงานมักมีกลไกป1องกันปBญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน�าท่ีต(างๆ ให�ชัดเจน แต(ก็ยังมีปBญหา
ได�โดยเฉพาะอย(างยิ่งในหน(วยงานท่ีมีกําลังคนน�อยหรือมีเจ�าหน�าท่ีบางคนเท(านั้นท่ีสามารถทํางานบางอย(างท่ี
คนอ่ืนๆ ทําไม(ได� คนส(วนใหญ(ไม(ค(อยห(วงปBญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม(มีเรื่องผลประโยชน�ส(วนตนมาเก่ียวข�อง  
 ๒. ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจ�าหน�าท่ีมีบทบาทหน�าท่ีมากกว(าหนึ่งบทบาท และการทําบทบาท
หน�าท่ี ในหน(วยงานหนึ่งนั้น ทําให�ได�ข�อมูลภายในบางอย(างท่ีอาจนํามาใช�เป�นประโยชน�แก(การทําบทบาท
หน�าท่ีให�แก( อีกหน(วยงานหนึ่งได� ผลเสียคือ ถ�านําข�อมูลมาใช�ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/
อคติต(อคนบางกลุ(ม  
 ควรถือว(าหน�าท่ีทับซ�อนเป�นปBญหาผลประโยชน�ทับซ�อนด�วย เพราะว(ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน 
นั่นคือ การตัดสินใจทําหน�าท่ีต�องเป�นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน�ทับซ�อนก็สามารถนํามาจัดการกับ
หน�าท่ีทับซ�อนได� 
    ผลประโยชน�ส�วนรวมหรือผลประโยชน�สาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิ่งใดก็ตามท่ีให�
ประโยชน�สุขแก(บุคคลท้ังหลายในสังคม ผลประโยชน�สาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชน�ต(อมวลสมาชิก
ในสังคม  
      ความขัดแย งกันระหว�างผลประโยชน�ส�วนตนและผลประโยชน�ส�วนรวม (Conflict Of Interests) 
เป�นสถานการณ�ท่ีบุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ใช�ตําแหน(งหรืออํานาจหน�าท่ีในการแสวง
ประโยชน�แก(ตนเอง กลุ(มหรือพวกพ�อง ซ่ึงเป�นการละเมิดทางจริยธรรม และส(งผลกระทบหรือความเสียหายต(อ
ประโยชน�สาธารณะ คําอ่ืนท่ีมีความหมายถึงความขัดแย�งกันแห(งผลประโยชน�ส(วนตนและส(วนรวม ได�แก( การ
มีผลประโยชน�ทับซ�อน ความขัดกันระหว(างผลประโยชน�ของผู�ดํารงตําแหน(งสาธารณะ และรวมถึงคอร�รัปชั่น
เชิงนโยบาย คอร�รัปชั่นสีเทา 
 

  
การกระทําท่ีอยู�ในข�าย Conflict of Interest  
 
 

 - รับผลประโยชน� (Accepting Benefits) คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช(น เป�นเจ�าพนักงาน
สรรพากรแล�วรับเงินจากผู�มา เสียภาษี หรือเป�นเจ�าหน�าท่ีจัดซ้ือแล�วไปรับไม�กอล�ฟจากร�านค�า เป�นต�น  
 - ใช อิทธิพล (Influence Peddling) เป�นการเรียกผลตอบแทนในการใช�อิทธิพลในตําแหน(งหน�าท่ี
เพ่ือส(งผลท่ีเป�นคุณแก(ฝvายใด ฝvายหนึ่งอย(างไม(เป�นธรรม
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 - ใช ทรัพย�สินของนายจ างเพ่ือประโยชน�ส�วนตน (Using employer’s property for private 
advantage )ได�แก( การใช�รถราชการ หรือใช�คอมพิวเตอร�ของราชการทํางานส(วนตัว เป�นต�น  
 - ใช ข อมูลลับของราชการ (Using confidential information) เช(น รู�ว(าราชการจะตัดถนน แล�ว
รีบชิงไปซ้ือท่ีดักหน�าไว�ก(อน  
 - รับงานนอก (Outside employment or moonlighting)ได�แก( การเปwดบริษัทหากินซ�อน
บริษัทท่ีตนเองทํางาน เช(น เป�นพนักงานขายแอบเอาสินค�าตัวเองมาขายแข(ง หรือ เช(น นักบัญชีท่ีรับงาน
ส(วนตัวจนไม(มีเวลาทํางานบัญชีในหน�าท่ีให�ราชการ  
 - ทํางานหลังออกจากตําแหน�ง (Post Employment) เป�นการไปทํางานให�ผู�อ่ืนหลังออกจากงาน
เดิม โดยใช�ความรู�หรืออิทธิพลท่ีเดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน�โดยไม(ชอบธรรม เช(น เอาความรู�ในนโยบาย 
และแผนของธนาคารชาติไปช(วยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ 

 
 ตัวอย�างประโยชน�ทับซ อน 

- หาประโยชน�ให�ตนเอง 
- รับประโยชน�จากตําแหน(งหน�าท่ี 
- ใช�อิทธิพลเรียกผลตอบแทน 
- ใช�ทรัพย�สินของนายจ�างเพ่ือประโยชน�ของตน 
- ใช�ข�อมูลความลับ เพ่ือแสวงประโยชน�ของตนเองและพวกพ�อง 
- รับงานนอก แล�วส(งผลเสียให�งานในหน�าท่ี 
- ทํางานหลังออกจากตําแหน(งและเอ้ือประโยชน�ต(อบริษัท  
- การให�ของขวัญ ของกํานัล เพ่ือหวังความก�าวหน�า 
- ให�ทิปพนักงานโรงแรมเพ่ือหวังการบริการท่ีดีกว(าลูกค�ารายอ่ืน 
- ช(วยให�ญาติมิตรทํางานในหน(วยท่ีตนมีอํานาจ 
- ชื้อขายตําแหน(ง จ(ายผลประโยชน� เพ่ือความเจริญก�าวหน�าของตน 
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กระบวนการทางความคดิ ( Mind Set) 
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 การปรับกระบวนการทางความคิด (Mind Set) การขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนตนและ
ประโยชน�ส�วนรวม หรือผลประโยชน�ทับซ อน (Conflict of Interest) 
 
 
 
 

     Analog   Digital 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ระบบคิดฐาน 10 ระบบคิดฐาน 2 

  ใช นํ้าประปาหลวง 
ล างรถส�วนตัว 

นํารถยนต�หลวงมาใช ใน
ธุระส�วนตัว 

นําอุปกรณ�ไฟฟ�าส�วนตัวมา
ชาร�ตที่ทํางาน 

นําวัสดุครุภัณฑ�หลวงไป
ใช ส�วนตัว 

ใช โทรศัพท�หลวงในเรื่อง
ส�วนตัว 

รับของขวัญจากผู มา
ติดต�อราชการ 

  ไม�ใช นํ้าประปาหลวง 
ล างรถส�วนตัว 

ไม�นํารถยนต�หลวงมาใช ใน
ธุระส�วนตัว 

ไม�นําอุปกรณ�ไฟฟ�าส�วนตัว
มาชาร�ตที่ทํางาน 

ไม�นําวัสดุครุภัณฑ�หลวงไป
ใช ส�วนตัว 

ไม�ใช โทรศัพท�หลวงในเรื่อง
ส�วนตัว 

ไม�รับของขวัญจากผู มาติดต�อ
ราชการ 
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การปฏิบัติงานแบบใช ระบบคิดฐานสอง (Digital) 

 การท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐมีระบบการคิดท่ีสามารถแยกออกอย(างชัดเจนว(าสิ่งไหน 
ผิด สิ่งไหนทําได� สิ่งไหนทําไม(ได� สิ่งไหนคือประโยชน�ส(วนตัว ส(วนไหนคือประโยชน�
ส(วนรวม ไม(นํามาปะปนกัน ไม(นําสิ่งของราชการมาใช�เพ่ือประโยชน�ส(วนตน ไม(เบียดบัง
ราชการ เห็นแก(ประโยชน�ส(วนรวมหรือของหน(วยงานเหนือกว(าประโยชน�ของส(วนตน ไม(
แสวงหาประโยชน�จากตําแหน(งหน�าท่ีราชการ ไม(รับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดจาก
การปฏิบัติหน�าท่ี กรณีเกิดการขัดกันระหว(างประโยชน�ส(วนตนและประโยชน�ส(วนรวม
จะต�องยึดประโยชน�ส(วนรวมเป�นหลัก 

การปฏิบัติงานแบบใช ระบบคิดฐานสิบ (Analog) 

 การที�เจ้าหน้าที�ของรัฐยงัมีระบบการคิดที�นําประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์

สว่นรวมมาปะปนกันไปหมด แยกแยะไม่ออกว่าสิ�งไหนคือประโยชน์สว่นตน สิ�งไหนคือ

ประโยชน์สว่นรวม นําสิ�งของราชการมาใช้เพื�อประโยชน์สว่นตน เบียดบงัราชการ เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนตนเหนือกว่าประโยชน์ส่วนรวมหรือของหน่วยงาน จะคอยแสวงหา

ประโยชน์จากตําแหน่งหน้าที�ราชการเพื�อตนเอง เครือญาติ หรือพวกพ้อง กรณีเกิดการ

ขดักนัระหวา่งประโยชน์สว่นตน และประโยชน์สว่นรวมจะยดึประโยชน์สว่นตนเป็นหลกั 

    Digital 

   Analog 



สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม� : คู�มือการปฏิบัติงานเพ่ือป�องกันผลประโยชน�ทับซ อน 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
 
            บทท่ี 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการการจัดการผลประโยชน�ทับซ อน 
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หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชน�ทับซ อน 

  

 1.  ปกป�องผลประโยชน�สาธารณะ : การทําเพ่ือผลประโยชน�ของสาธารณะเป�นหน�าท่ีหลัก 
เจ�าหน�าท่ีต�องตัดสินใจและให�คําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต�องทํางานในขอบเขตหน�าท่ี 
พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ�า ไม(ให�ผลประโยชน�ส(วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส(วน
บุคคล ปฏิบัติต(อแต(ละบุคคลอย(างเป�นกลาง ไม(มีอคติลําเอียงด�วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง 
เผ(าพันธุ� วงศ�ตระกูล ฯลฯ ท้ังนี้เจ�าหน�าท่ีไม(เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท(านั้น แต(ต�องมีจริยธรรมด�วย  

 2. สนับสนุนความโปร�งใสและพร อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน�ทับซ�อนต�องอาศัย 
กระบวนการแสวงหา เปwดเผยและจัดการท่ีโปร(งใส นั่นคือ เปwดโอกาสให�ตรวจสอบ และมีความพร�อมรับผิด มี
วิธีการต(าง ๆ เช(น จดทะเบียนผลประโยชน� โยกย�ายเจ�าหน�าท่ีจากตําแหน(งท่ีเก่ียวข�องกับผลประโยชน�ทับซ�อน 
การเปwดเผยผลประโยชน�ส(วนตนหรือความสัมพันธ�ท่ีอาจมีผลต(อการปฏิบัติหน�าท่ีถือเป�นข้ันตอนแรกของการ
จัดการผลประโยชน�ทับซ�อน การใช�กระบวนการอย(างเปwดเผยท่ัวหน�า จะทําให�เจ�าหน�าท่ีร(วมมือและสร�างความ
เชื่อม่ันแก(ประชาชน ผู�รับบริการ และผู�มีส(วนได�เสีย  

 3.  ส�งเสริมความรับผิดชอบส�วนบุคคลและปฏิบัติตนเป_นแบบอย�าง : การแก�ปBญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน�ทับซ�อนจะสะท�อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป�นมืออาชีพของเจ�าหน�าท่ีและองค�กร การ
จัดการต�องอาศัยข�อมูลนําเข�าจากทุกระดับในองค�กร ฝvายบริหารต�องรับผิดชอบเรื่องการสร�างระบบและ
นโยบาย และเจ�าหน�าท่ีก็มีความรับผิดชอบต�องระบุผลประโยชน�ทับซ�อนท่ีตนมี เจ�าหน�าท่ีต�องจัดการกับเรื่อง
ส(วนตนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชน�ทับซ�อนมากท่ีสุดเท(าท่ีทําได� และผู�บริหารก็ต�องเป�นแบบอย(างด�วย  

 4. สร างวัฒนธรรมองค�กร : ผู�บริหารต�องสร�างสภาพแวดล�อมเชิงนโยบายท่ีช(วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชน�ทับซ�อนเกิดข้ึน และการสร�างวัฒนธรรมแห(งความซ่ือตรงต(อหน�าท่ี ซ่ึง
ต�องอาศัยวิธีการดังนี้  
 - ให�ข�อแนะนําและการฝzกอบรมเจ�าหน�าท่ีเพ่ือส(งเสริมความเข�าใจเก่ียวกับกฎเกณฑ�และการปฏิบัติ 
รวมถึงการใช�กฎเกณฑ�ท่ีมีในสภาพแวดล�อมการทํางาน  

 - ส(งเสริมให�มีการสื่อสารอย(างเปwดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีสบายใจ ในการ
เปwดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชน�ทับซ�อนในท่ีทํางาน  

 - ป1องกันไม(ให�ข�อมูลเก่ียวกับผลประโยชน�ทับซ�อนท่ีเจ�าหน�าท่ีเปwดเผยเพ่ือมิให�มีผู�นําไปใช�ในทางท่ีผิด  

 - ให�เจ�าหน�าท่ีมีส(วนร(วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ ผลประโยชน�ทับ
ซ�อน เพ่ือให�รู�สึกเป�นเจ�าของและปฏิบัติตาม  
ในเวลาเดียวกันก็ต องสร างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต�อไปนี้  
 - มาตรฐานในการส(งเสริมความซ่ือตรงต(อหน�าท่ีโดยรวมไว�ในข�อกําหนดทางจริยธรรม
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 - กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน�ทับซ�อน  

 - กลไกความพร�อมรับผิดท้ังภายในและภายนอก  

 - วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีทําให�เจ�าหน�าท่ีถือว(าเป�นความรับผิดชอบของตนเอง ท่ีจะต�อง           
ทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน  
 

แนวทางการจัดการผลประโยชน�ทับซ อน  
  

  กรอบการทํางานนี้เป�นวิธีการกว�าง ๆ ไม(จํากัดอยู(กับรายละเอียดข�อกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง สามารถ
นําไปพัฒนาเป�นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค�กรและกฎหมายได� มี ๖ ข้ันตอน สาหรับการพัฒนาและ
การปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน�ทับซ�อน  

๑. ระบุว(ามีผลประโยชน�ทับซ�อนแบบใดบ�างท่ีมักเกิดข้ึนในองค�กร  

๒. พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธ�การจัดการและแก�ไขปBญหา  

๓. ให�การศึกษาแก(เจ�าหน�าท่ีและผู�บริหารระดับต(าง ๆ รวมถึงเผยแพร(นโยบายการจัดการผลประโยชน�ทับซ�อน
ให�ท่ัวถึงในองค�กร  

๔. ดําเนินการเป�นแบบอย(าง  

๕. สื่อสารให�ผู�มีส(วนได�เสีย ผู�รับบริการ ผู�สนับสนุนองค�กร และชุมชนทราบถึงความมุ(งม่ัน ในการจัดการ
ผลประโยชน�ทับซ�อน  

๖. บังคับใช�นโยบายและทบทวนนโยบายสมํ่าเสมอ  
 
 
จุดเสี่ยงของผลประโยชน�ทับซ�อน 
 
 

1. การปฏิสัมพันธ�กับภาคเอกชน 

2. การทําสัญญาจัดซ้ือจัดจ�าง 

3. การตรวจตราเพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางาน 

4. การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนุญาตให�ประกอบวิชาชีพ 

5. การกระจายงบประมาณ 

6. การปรับการลงโทษ 

7. การให�เงินหรือสิ่งของช(วยเหลือผู�เดือดร�อน การตัดสินข�อพิพาท 

8. การรับของขวัญของกํานัลจากผู�ท่ีมาติดต(ออันเก่ียวข�องในการปฏิบัติหน�าที 
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 การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริง มีแนวโน�มท่ีเป นไปได�มากท่ีเราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน( โดยเฉพาะสิ่งท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว-าการรับของขวัญหรือผลประโยชน(ใดๆ ถือได�ว-าเป น
ความผิด แต-ผู�รับมักจะหาเหตุผลเข�าข�างตนเอง ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ฉันรู ว�าไม�ควรรับของดังกล�าวแต�ด วย
มารยาทจึงไม�กล าปฏิเสธนํ้าใจหรือหาก
ไม�รับจะเป_นการทําลายสัมพันธภาพ
ระหว�างผู ให กับองค�กรหรือกับตนเอง” 

“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการ
ทํางาน ดังน้ัน  มันเป_นการยุติธรรมที่เรา
จะได รางวัลผลประโยชน�พิเศษบ าง” “คนอ่ืนๆ ก็ทําเช�นน้ี ทาํไมฉันจะทํา

บ างไม�ได ” 

“ฉันไม�เห็นกฎระเบียบใดๆเก่ียวกับ
การให ของขวัญ ดังน้ันฉันก็ไม�ได ฝQา
ฝRนกฎเกณฑ�ใดๆ” 

“เพราะฉันเป_นคนพิเศษจริงๆ ดังน้ัน
ผู บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป_นเรื่อง
ธรรมดาที่ฉันมักเป_นคนแรกเสมอที่
ได รับโอกาสให ไปฝyกอบรม/สัมนา” 

“มันเป_นแค�ตัวอย�างฟรีให ทดลองใช และฉันไม�คิดว�า
หน�วยงานของฉันจะสั่งสินค าชนิดน้ี แม ว�าฉันจะให 
คําแนะนําก็ตาม” 

ท�านต องระลึกอยู�เสมอว�า เหตุผลที่ท�านใช กล�าวอ างเช�นน้ีไม�สามารถปกป�องท�านจากการถูกดําเนินการ
ทางวินัย หากการกระทาํของท�านเป_นการกระทําที่มชิอบ 
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 ตัวอย�างคิดแบบระบบฐานสิบ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

   ตอน “คนหลวงใช เงินหลวง” 

   นางวันดี ตําแหน(งเจ�าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ได�รับแต(งต้ังให�เป�นกรรมการเก็บรักษา
เงิน และเป�นเจ�าหน�าท่ีการเงินรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี และมีอํานาจลงนามในใบถอนเงินร(วมกับ
เจ�าหน�าท่ีรายอ่ืน นางวันดีได�ถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของสถานีอนามัย นําไปใช�จ(ายในเรื่องส(วนตัว 
จํานวน 300,000 บาท ต(อมาได�นําเงินดังกล(าวมาคืนให�กับทางราชการแล�ว และพบว(ามีการเบิกจ(ายเงินโดย
ไม(มีเอกสาร หลักฐานประกอบการจ(ายเงินจํานวน 200,000 บาท นางวันดีให�การรับสารภาพว(าตนได�จัดทํา
เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ(ายเท็จข้ึนมาใหม( เพ่ือให�มีจํานวนเงินคงเหลืออยู(จริงตามรายงานงบเดือนส(ง
ให�สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเพ่ือประกอบการจัดทําบัญชีเกณฑ�คงค�าง 
   พฤติการณ�ของนางวันดี ดังกล(าว เป�นการกระทําผิดวินัยอย(างร�ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว�น
การปฏิบัติหน�าท่ีราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1) แห(งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล(ออกจากราชการ 
 

  ตอน “ยักยอกยา” 

   นายยา ตําแหน(งเภสัชกรปฏิบัติการ ได�ยักยอกยาแก�หวัดสูตรผสมซูโดอีฟรีดรีน ท่ีตน
ดําเนินการสั่งซ้ือจากบริษัทยาของเอกชน รวมจํานวน 200,000 เม็ด โดยยาดังกล(าวจํานวน 50,000 เม็ด 
ได�มีการสั่งซ้ือในนามของโรงพยาบาลและนําเข�าคลังยาของโรงพยาบาลตามระบบ ส(วนอีกจํานวน 150,000 
เม็ดนั้น ได�สั่งซ้ือในนามของโรงพยาบาลแต(นํายาเข�าร�าน และจ(ายเงินเอง โดยการสั่งซ้ือยาได�ทําการปลอม
ลายมือชื่อของผู�อํานวยการโรงพยาบาล เพ่ือใช�เป�นหลักฐานในการสั่งซ้ือยาและได�นํายาดังกล(าวไปขายให�แก(
บุคคลภายนอก 
   พฤติการณ�ของนายยาดังกล(าว เป�นการกระทําผิดวินัยอย(างร�ายแรงปฏิบัติหรือละเว�นการ
ปฏิบัติหน�าท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือให�เกิดความเสียหายอย(างร�ายแรงแก(ผู�หนึ่งผู�ใด หรือ ปฏิบัติหรือละเว�นการ
ปฏิบัติหน�าท่ีราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1) แห(งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล(ออกจากราชการ 
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  ตอน “ฝากพิเศษ” 
   นายสมหวัง ตําแหน(งแพทย�ชํานาญการ มีหน�าท่ีตรวจรักษาผู�ปvวย ผ(าตัดและหัตถการทางสูติ
นรีเวชท้ังหมด นายสมหวังได�ทําการรับฝากครรภ�พิเศษในโรงพยาบาลของทางราชการ หลังจากท่ีทําคลอด
เสร็จแล�ว ผู�ปvวยหรือญาติผู�ปvวยจะนําเงินใส(ซองมาให�กับนายสมหวัง เป�นค(าฝากพิเศษและทําคลอด รายละ 
3,000 บาท ต(อมาได�มีผู�ร�องเรียนเรื่องดังกล(าวข้ึน จากการสอบสวนนายสมหวังให�การรับว(าตนได�กระทําการ
ดังกล(าวจริง และได�รับเงินค(าฝากครรภ�พิเศษดังกล(าว และมีบางรายเม่ือทําคลอดเสร็จก็เงียบเฉยไม(ยอม
จ(ายเงินให� 
   พฤติการณ�ของนายสมหวังดังกล(าว เป�นการกระทําผิดวินัยอย(างไม(ร�ายแรงฐานอาศัยตําแหน(ง
หน�าท่ีราชการของตนหาผลประโยชน�ให�แก(ตนเอง ตามมาตรา83(3) ประกอบมาตรา 84 แห(งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สมควรลงโทษภาคทัณฑ� แต(เนื่องจากนายสมหวังไม(เคยกระทําผิดทาง
วินัยมาก(อนและปฏิบัติหน�าท่ีมาด�วยดีตลอด จึงงดโทษให� และให�ว(ากล(าวตักเตือนเป�นลายลักษณ�อักษร 
 

    ตอน “อบ..ลม” 
   นายทองดี ข�าราชการ ได�ยืมเงินราชการและลงชื่อในโครงการอบรมโดยเป�นผู�เสนอโครงการ
อบรมทางด�านสุขภาพ รวมจํานวน 2 วัน นายทองดีได�จัดทําเอกสารหลักฐานขออนุมัติเบิกจ(ายเงินตาม
โครงการอบรมส(งให�กับการเงินเพ่ือหักล�างเงินยืมสําหรับเป�นค(าอาหารว(างและเครื่องด่ืม เป�นจํานวนเงิน 
10,600 บาท โดยลายมือชื่อผู�เข�าอบรมในเอกสารประกอบการหักล�างเงินยืมนั้น มิใช(เป�นลายมือชื่อท่ีแท�จริง
ของผู�เข�ารับการอบรมแต(เป�นลายมือชื่อปลอม และมิได�มีการจัดอบรมตามโครงการดังกล(าวแต(อย(างใด 

   พฤติการณ�ของนายทองดีดังกล(าว เป�นการกระทําผิดวินัยอย(างร�ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว�น
การปฏิบัติหน�าท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือให�เกิดความเสียหายอย(างร�ายแรงแก(ผู�หนึ่งผู�ใด หรือปฏิบัติหรือละเว�น
การปฏิบัติหน�าท่ีราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1) แห(งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล(ออกจากราชการ 
 

   ตอน “คนหลวง กับรถยนต�หลวง” 
   นายสรรชัย ตําแหน(งผู�อํานวยการโรงพยาบาล ได�เบียดบังทรัพย�สินของทางราชการนําไปใช�
ประโยชน�ส(วนตัว โดยนําบิลน้ํามันของโรงพยาบาล ไปเขียนเติมน้ํามันใส(รถยนต�ส(วนตัวยี่ห�อวอลโว( และรถจิ๊ป
แกรนด�เชอโรกี แล�วเบิกจ(ายเงินค(าน้ํามันจากเงินบํารุงของโรงพยาบาลเป�นระยะเวลา 3 ป� รวมจํานวน 232 
ครั้ง เป�นเงินรวม 290,000 บาท ท้ังท่ีนายสรรชัยก็นํารถยนต�ราชการไปใช�ท้ังในเวลาราชการและนอกเวลา
ราชการอีกด�วย 
   พฤติกรรมของนายสรรชัยดังกล(าวเป�นการกระทําผิดวินัยอย(างร�ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว�น
การปฏิบัติหน�าท่ีราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1) แห(งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล(ออกจากราชการ 
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การให  – การรับของขวัญและผลประโยชน� 
 

หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต�ใช�ประกอบการดําเนินการตามนโยบายการให�และรับ 
ของขวัญและผลประโยชน�ของข�าราชการพลเรือนและเจ�าหน�าท่ีภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข�าราชการพล
เรือน ข�อบังคับว(าด�วยจรรยาข�าราชการของส(วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนพ.ศ. 
๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการป1องกันและปราบปรามการทุจริตแห(งชาติ เรื่องหลักเกณฑ�การรับทรัพย�สิน
หรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 

 เจตนารมณ� 
เนื่องจากความเชื่อถือไว�วางใจของประชาชนต(อการปฏิบัติงานของข�าราชการและเจ�าหน�าท่ี

ภาครัฐว(า จะต�องตัดสินใจและกระทําหน�าท่ีโดยยึดผลประโยชน�สาธารณะเป�นหลัก ปราศจากผลประโยชน�ส(วน
บุคคล หากข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน�ท่ีทําให�มีอิทธิพลต(อการตัดสินใจ
และการกระทําหน�าท่ีถือว(าเป�นการประพฤติมิชอบ ย(อมทําลายความเชื่อถือไว�วางใจของประชาชนกระทบต(อ
ความถูกต�องชอบธรรมท่ีองค�กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมท้ังกระทบต(อกระบวนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

อะไรคือของขวัญและประโยชน�อ่ืนใดท่ีใช ในความหมายนี้ 
�ของขวัญและประโยชน�อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย�สิน สิ่งของ

บริการหรืออ่ืนๆ ท่ีมีมูลค(า) ท่ีข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีภาครัฐให�และหรือได�รับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน 
รายได�และผลประโยชน�จากการจ�างงานในราชการปกติ 

�ของขวัญและผลประโยชน�อ่ืนใด สามารถตีค(าตีราคาเป�นเงิน หรืออาจไม(สามารถตีค(าตี
ราคาได� 

�ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได� (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค�าบริโภคความบันเทิง
การต�อนรับให�ท่ีพักการเดินทางอุปกรณ�เครื่องใช� เช(น ตัวอย(างสินค�าบัตรของขวัญเครื่องใช�ส(วนตัวบัตรกํานัล
บัตรลดราคาสินค�าหรือบริการและเงินเป�นต�น 

�ของขวัญและประโยชน�อ่ืนใดท่ีคิดเป�นราคาไม(ได� (Intangible gifts and benefits)
หมายถึงสิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ ท่ีไม(สามารถคิดเป�นราคาท่ีจะซ้ือขายได�อาทิเช(น การให�บริการส(วนตัวการ
ปฏิบัติด�วยความชอบส(วนตนการเข�าถึงประโยชน�หรือการสัญญาว(าจะให�หรือการสัญญาว(าจะได�รับประโยชน�
มากกว(าคนอ่ืนๆ 

 
รายละเอียดต�อจากนี้เป_นข อเสนอแนะในการพิจารณาเก่ียวกับการให -รับของขวัญและ

หรือผลประโยชน�อ่ืนใดในทางปฏิบัติ 
 
 
 

 



สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม� : คู�มือการปฏิบัติงานเพ่ือป�องกันผลประโยชน�ทับซ อน 17 

 

 

 

 เราจะจัดการอย�างไร 
 
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน�ใดๆ มี ๓ คําถาม ท่ีใช�ในการตัดสินใจว(าจะรับหรือไม(

รับของขวัญและหรือผลประโยชน�คือ 
๑) เราควรรับหรือไม( 
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม( 
๓) เราสามารถเก็บไว�เป�นของตนเองได�หรือไม( 
 
 

๑. เราควรรับหรือไม� 
 
 
ตามหลักการทางจริยธรรมแม�ว(าเราจะไม(ควรรับ แต(มีหลายโอกาสท่ีเราไม(สามารถปฏิเสธได�หรือเป�น

การรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให�กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันใน
สังคม อย(างไรก็ตามมีหลายโอกาสท่ีไม(เป�นการเหมาะสมอย(างยิ่งท่ีจะรับ 

๑) ถ�าเป�นการให�เงิน ท(านจะต�องปฏิเสธ ไม(ว(าจะเป�นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆท่ี
สามารถเปลี่ยนกลับมาเป�นเงิน เช(น ล็อตเตอรี่ หุ�น พันธบัตร เป�นการฝvาฝ:นประมวลจริยธรรมและอาจเข�าข(าย
การรับสินบน 

1.1 การถูกเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งท่ีควรนํามาเป�นเหตุผลในการตัดสินใจคือ 
- ทําไมเขาจึงเสนอให� เช�น ให�แทนคําขอบคุณการเสนอให�มีผลต�อการตัดสินใจในการปฏิบัติ

ตนหรือไม� 
- ความประทับใจของท�านต�อของขวัญและหรือผลประโยชน+ท่ีจะส�งผลต�อการทํางานใน

อนาคต 
1.2 ถ�าท(านทํางานอยู(ในกลุ(มเสี่ยง อ(อนไหว หรืออยู(ในข(ายท่ีต�องได�รับความไว�วางใจเป�น

พิเศษ เช(น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต(างๆ การจัดซ้ือจัดจ�าง การออกใบอนุญาตหรือการ
อนุมัติ/อนุญาตต(างๆ ฯลฯ ท(านจะต�องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว(าบุคคลกลุ(มอ่ืน 

๒) การรับก(อให�เกิดการขัดแย�งระหว(างผลประโยชน�ส(วนตนและส(วนรวมหรือไม( หากการ 
รับก(อให�เกิดความขัดแย�งระหว(างผลประโยชน�ส(วนตนและผลประโยชน�สาธารณะ แล�วผลประโยชน�ส(วนตน 
ท่ีได�รับกลายเป�นมีอิทธิพลต(อการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ หรือก(อให�เกิดข�อสงสัยต(อสาธารณชนว(าเป�นการ 
ประพฤติโดยมิชอบ 
 
 
 

 
 

“ไม�ว�าของขวัญและหรือผลประโยชน�นั้นจะมีค�าเพียง 
เล็กน"อยก็ไม�ควรรับ  เพราะก�อให"เกิดความรู"สึกผูกพันหรือพันธะกับผู"ให"   

และอาจก�อให"เกิดความเส่ือมศรัทธาต�อประชาชน” 
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การขัดแย�งระหว(างผลประโยชน�ส(วนตนและส(วนรวม เป�นตัวกระตุ�นให�เกิดการประพฤติมิ
ชอบ และการทุจริตคอร�รัปชั่น ในแต(ละส(วนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน�ของ
ตนเอง โดยส(วนราชการท่ีอยู(ในกลุ(มปฏิบัติหน�าท่ีท่ีเสี่ยงต(อการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบายด�านนี้อย(าง
เคร(งครัดมากกว(าหน(วยงานอ่ืนๆ 

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู(บนพ้ืนฐานท่ีว(า “การกระทําและการตัดสินใจใดๆ 
จะต�องกระทําด�วยความเป�นกลาง ปราศจากการมีส(วนได�ส(วนเสียในการให�บริการ และปกป1องผลประโยชน� 
ของสังคมไทยโดยรวม” 

ดังนั้น องค�กรหรือบุคคลใดๆ ไม(ควรใช�ของขวัญหรือผลประโยชน�มาแสวงหาความชอบ
ผลประโยชน�ให�กับองค�กรของตนหรือตนเอง เหนือองค�กรหรือบุคคลอ่ืน ทําให�เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ
ไว�วางใจท่ีประชาสังคมมีต(อภาครัฐ และทําให�เกิดความไม(เป�นธรรมในสังคม 

ประการสําคัญ สมาชิกท้ังหมดในสังคมต�องได�รับการปฏิบัติอย(างเป�นธรรม ภายใต�ระบอบ
ประชาธิปไตย ข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพันท่ีจะต�องปฏิบัติงานอย(างเป�นธรรมโดยกระทําและ
แสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร(งใส ความพร�อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมท่ีถูกต�อง เท่ียงธรรม 
ตลอดเวลาท่ีมีอาชีพรับข�าราชการ 
 

๒.เราต องรายงานหรือไม� 
 
 
 

 การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน�ตัดสินจากหลักการต(อไปนี้ 

๑) ธรรมชาติของผู ให  : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข�อง เช(น ประกาศ
คณะกรรมการป1องกันและปราบปรามการทุจริตแห(งชาติ รวมท้ังนโยบายของหน(วยงาน เช(น การห�ามรับ
ของขวัญหรือประโยชน�จากคู(สัญญา/องค�กรหรือบุคคลท่ีกําลังจะมาทําการค�า การสัญญาว(าจะให�-รับกับ
องค�กรหรือบุคคลท่ีจะขอทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด�านต(างๆ ฯลฯ 

หน(วยงานควรกําหนดนโยบายด�านนี้ให�เคร(งครัดและมีกระบวนการท่ีช(วยให�ข�าราชการและ
เจ�าหน�าท่ีภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได�อย(างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน�ใดๆ
ต�องมีการลงทะเบียนรับอย(างเป�นทางการ 

๒) บทบาทหน าท่ีของท�านในองค�กร : ถ�าข�าราชการนั้นๆ ทํางานในขอบข(ายท่ีอ(อนไหวและ
ต�องการความเชื่อถือไว�วางใจเป�นพิเศษ และหรือกลุ(มท่ีเก่ียวกับการได�ประโยชน�หรือเสียประโยชน�ท้ังจากระดับ
องค�กร และระดับบุคคล อาทิเช(น งานตรวจสอบ งานจัดซ้ือจัดจ�าง การให�ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควร
ใ ห� แ น( ใ จ ท่ี สุ ด ว( า ตั ว ท( า น แ ล ะ อ ง ค� ก ร มี ค ว า ม เ ท่ี ย ง ธ ร ร ม แ ล ะ จ ะ ไ ม( ถู ก ต้ั ง ข� อ ส ง สั ย  แ ม� ว( า
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หน(วยงานของท(านมิได�กําหนดนโยบายเก่ียวกับการห�ามรับของขวัญหรือผลประโยชน�ใดๆ
และมิได�กําหนดให�รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน� ท(านควรดํารงความถูกต�องด�วยการรายงานหรือ
ปฏิเสธท่ีจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน�นั้นๆ 

หลักการ การกําหนดว(าของขวัญและผลประโยชน�อ่ืนใดควรต�องรายงานหรือไม( ควรจะต�อง
ให�องค�กรเก็บรักษาไว�หรือไม( หรือควรตกเป�นของข�าราชการ ให�เทียบกับค(าตามราคาตลาดโดยต�องมีค(าน�อย
กว(า ๓,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ให�ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป1องกันและปราบปรามการทุจริตแห(งชาติเรื่อง
หลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑) 
 แนวพิจารณาในการปฏิบัติ 

�ของขวัญท้ังหมดท่ีมีค(าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร� เช(น งานศิลปะพระพุทธรูป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม�จะมีขนาดเล็กหรือเป�นเรื่องเล็กน�อย ของขวัญนั้นๆ ย(อมเป�นทรัพย�สินของ
องค�กรไม(ว(าจะมีค(าราคาเท(าใด 

�ของขวัญหรือผลประโยชน�ท่ีได�รับเม่ือเทียบกับราคาตลาด มีค(าน�อยกว(า ๓,๐๐๐ บาท ไม(
ต�องรายงานและอาจเก็บเป�นของตนเองได� 

�ของขวัญหรือผลประโยชน�ใดๆ เม่ือเทียบกับราคาตลาดมีค(าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต�อง
รายงานหน(วยงานและลงทะเบียนไว� 

�ถ�าของขวัญหรือผลประโยชน�ท่ีมีค(าทางการตลาดระหว(าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และ
เจ�าหน�าท่ีมีความจําเป�นต�องรับให�องค�กรโดยหัวหน�าส(วนราชการตัดสินว(า สมควรให�ข�าราชการหรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพย�สินดังกล(าวหรือไม( 

�ถ�าของขวัญหรือผลประโยชน�ท่ีมีค(าทางการตลาดมากกว(า ๑๕,๐๐๐ บาท ให�ส(งมอบเป�น
ทรัพย�สินขององค�กร เพ่ือใช�ประโยชน�สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค�กรอาจพิจารณาอนุญาตให�
ข�าราชการหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นเก็บรักษาของไว�เป�นกรณีไป เช(น ของขวัญในการย�ายหน(วยงานในขณะ
ดํารงตําแหน(งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชน�ท่ีเพ่ือน
ร(วมงานให�เม่ือเจ็บปvวยฯลฯ 

�ถ�าในป�งบประมาณใดๆ คุณค(ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน�ท่ีได�รับจากผู�ให�คน
เดียวกันกลุ(มเดียวกันหรือผู�ให�มีความสัมพันธ�กันหลายๆ ครั้ง เม่ือรวมกันท้ังป�มีค(ามากกว(า ๓,๐๐๐ บาท 
ต�องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน�แต(ละอย(างท่ีได�รับ 

�ถ�าในป�งบประมาณใดๆได�ของขวัญและหรือผลประโยชน�จากผู�รับบริการ แม�จะต(างคน
ต(างกลุ(มเพ่ือเป�นการขอบคุณในการให�บริการท่ีดี แต(เม่ือรวมกันแล�วมีค(ามากกว(าสามพันบาทต�องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน�แต(ละอย(างนั้น 

�ของขวัญและหรือผลประโยชน�ใดๆ ท่ีได�รับเพ่ือเป�นการขอบคุณจากผู�รับบริการ
(ประชาชนองค�กรเอกชน) ท่ีได�อย(างสมํ่าเสมอบ(อยครั้งอาจทําให�เกิดข�อสงสัยจากประชาชนว(ามีอิทธิพล
บิดเบือนก(อให�เกิดอคติในการให�บริการของข�าราชการหรือเจ�าหน�าท่ีภาครัฐ หรืออาจก(อให�เกิดความรู�สึกชอบ
และคาดหวังว(าจะได�รับของขวัญและหรือผลประโยชน�เม่ือมีผู�มารับบริการควรปฏิเสธการรับ 
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�เงินสดหรือสิ่งใดๆ ท่ีสามารถเปลี่ยนเป�นเงินได� (ตัวอย(างเช(น หุ�น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) 
ต�องปฏิเสธไม(รับไม(ว(าจะอยู(ในสถานการณ�ใดๆ)  

 
 
 

๓. เราจะเก็บรักษาไว เองได หรือไม� 
 

 

๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไว�เองหากมีค(าไม(เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒) หากมีราคาทางการตลาดระหว(าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส(วนราชการต�องพิจารณา
ตัดสินว(าข�าราชการหรือเจ�าหน�าท่ีภาครัฐนั้นๆ จะเก็บไว�เองได�หรือไม( 

๓) หากราคามากกว(า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต�องให�เป�นทรัพย�สินของส(วนราชการและส(วน
ราชการพิจารณาตัดสินว(าจะใช�ประโยชน�อย(างไร 

 

 
 

๔. การฝQาฝRนกฎนี้มีโทษอย�างไร 
 
 
 
 
 การฝvาฝ:นนโยบายว(าด�วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน�นั้น และพร�อมฝvาฝ:นการปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล(ออก ข้ึนกับความร�ายแรงของการฝvา
ฝ:น 

นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชน�นั้นๆ เข�าข(ายการรับสินบน ฉ�อฉล 
ทุจริต และสามารถพิสูจน�ได�ว(า ข�าราชการและหรือเจ�าหน�าท่ีภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน�ซ่ึง 
มีผลต(อความเป�นธรรมก(อให�เกิดผลประโยชน�แก(ผู�ให�โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว(าผิดจริงผู�มีส(วนเก่ียวข�อง 
ทุกคนอาจมีส(วนร(วมในการรับโทษทางอาญาด�วย 
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กุญแจแห�งความเส่ียง ๒ ประการท่ีสําคัญคือ 
 
 
การรับของขวัญและผลประโยชน�ใดๆ เป�นสาเหตุให�สาธารณชนรับรู�ว(ามีการปฏิบัติอย(างมี

อคติ มีอิทธิพลต(อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ ก(อให�เกิดการทําลายเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต(อ
ภาครัฐและต(อราชการ กุญแจแห(งความเสี่ยง 2 ประการท่ีสําคัญคือ 

๑. ความพยายามท่ีจะหลบเล่ียงกฎเกณฑ�  โดยตีค(าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน�
น�อยกว(าความเป�นจริง การตีค(าราคาตํ่ากว(าความเป�นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู�อ่ืนให�คิดว(า
ของขวัญและหรือผลประโยชน�นั้นๆ มีค(าตํ่ากว(าท่ีเป�นจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกล(าวนับว(า
เป�นการคดโกงและหลอกลวงซ่ึงเข�าข(ายฝvาฝ:นประมวลจริยธรรม 
  ๒. การเพิกเฉยมองข ามความผิดและละเลยต�อผลท่ีเกิดข้ึน  การรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน�ใดๆ อาจทําให�ติดเป�นนิสัยอย(างรวดเร็วและก(อให�เกิดความคาดหวังเสมอว(าจะได�รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน�ใดๆ ในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการทําให�เกิดความรู�สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต(อผู�รับบริการ หรือ
ผู�รับงาน-รับจ�าง-รับเหมาฯลฯ ท่ีเป�นผู�ให�ของขวัญและหรือผลประโยชน�โดยอิทธิพลของความชอบหรือ
ประโยชน�ตอบแทนท่ีได�รับทําให�มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว(ามาตรฐานท่ีกําหนด 

ในสถานการณ�เช(นนี้ ผู�รับจ�าง ผู�รับเหมา และหรือผู�รับจัดซ้ืออาจรับรู�ผิดพลาดและเข�าใจว(า
การรับจ�างต(างๆไม(ต�องทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค(าการบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป�น
วัฒนธรรมการทํางานขององค�กรข�าราชการและหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับ
รางวัล” จากการปฏิบัติหน�าท่ีและละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีโดยความรับผิดชอบซ่ึงจัดได�ว(าเป�น การรับสินบน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ�ตัวอย�าง 
หน�วยงานภาครัฐหน่ึง ส�งนักทรัพยากรบุคคลท่ีทําหน าท่ีจัดซ้ือจัดจ าง (HR procurement) ให 

เข าร�วมสมัมนาด านทรัพยากรบุคคล เจ าหน าท่ีผู น้ันได รับรางวัลมูลค�า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป_น
ผู เข าร�วมสัมมนาท่ีมีบุคลิกเป_น personnel planner  ซ่ึงบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค าท่ีเป_นคู�ค ากับ
หน�วยงาน เจ าหน าท่ีได เก็บของรางวัลน้ันไว โดยไม�ได รายงานหน�วยงานเน่ืองจากคิดว�าเป_นรางวัลท่ีตน
ชนะจากการเข าร�วมกจิกรรมการสัมมนา 

ผู บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายท่ีอาจแอบแฝงมาจากการให  และตัดสินใจว�าจะต องมีการ
รายงานของรางวัลน้ันและลงทะเบียนเป_นของหน�วยงาน โดยให เหตุผลว�าการปรากฏตัวของเขาในการ
เข าร�วมสมัมนาเป_นเพราะได รับการสนับสนุนจากหน�วยงาน ดังน้ันเป_นความชอบธรรมของหน�วยงานท่ี
จะตัดสินใจว�าจะจัดการอย�างไรกบัรางวัลชิ้นน้ี 

เน่ืองจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน าท่ีมีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน� ในท่ีสุด
เจ าหน าท่ีจึงถูกขอร องให สละรางวัลแก�หน�วยงานเพ่ือประโยชน�ตามความเหมาะสม 
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      บทสรุป     
 
 
 
  ความเชื่อถือไว�วางใจและจริยธรรมเป�นรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดี เม่ือท(านเป�น
ข�าราชการและหรือเจ�าหน�าท่ีภาครัฐไม(ว(าจะสังกัดหน(วยงานใด ท(านถูกคาดหวังให�ปฏิบัติหน�าท่ีและตัดสินใจ
โดยปราศจากอคติ ท(านถูกคาดหวังไม(ให�แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน�ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจาก
เงินเดือนและผลประโยชน�ท่ีรัฐจัดให� แม�ว(านโยบายของหน(วยงานหลายแห(งจะอนุญาตให�รับของขวัญได� ซ่ึงถือ
ว(าเป�นของท่ีระลึกในโอกาสท่ีเหมาะสม แต(อย(างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝvาฝ:นขอบเขตด�วย
การรับของขวัญหรือผลประโยชน�ท่ีไม(เหมาะสม จะนําไปสู(ความเสี่ยงต(อการทุจริต และทําลายชื่อเสียงของท(าน
รวมท้ัง องค�กรของท(านเอง 
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    บทท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

บทลงโทษผู ฝQาฝRน 
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หากฝQาฝRนจะมีบทลงโทษอย�างไร ? 
 
 

     การมีพฤติกรรมใดๆ ก็ตามท่ีเข�าข(ายประเภทของผลประโยชน�ทับซ�อน หรือมีพฤติกรรม ท่ี
พร�อมฝvาฝ:นการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน ย(อมส(งผลให�ถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน 
จนกระท่ังถึงไล(ออก ข้ึนอยู(กับความร�ายแรงของการฝvาฝ:น นอกจากนั้น หากพฤติกรรมนั้นๆ เข�าข(ายการรับ
สินบน ฉ�อฉลทุจริต และสามารถพิสูจน�ได�ว(า ข�าราชการ หรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐนั้นๆ มีการรับผลประโยชน�ทับ
ซ�อนหรือเข�าข(ายการมีพฤติกรรมดังกล(าว ซ่ึงมีผลต(อความเป�นธรรม ก(อให�เกิดผลประโยชน�แก(ผู�ให�โดยมิชอบ 
หากถูกตัดสินว(าผิดจริง ผู�มีส(วนเก่ียวข�องทุกคนอาจมีส(วนร(วมในการรับโทษทางอาญาด�วย  

  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว(าด�วยการป1องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๔๒ หมวด ๙ การขัดกันระหว(างประโยชน�ส(วนบุคคลและประโยชน�ส(วนรวม มาตรา ๑๐๓ ห ามมิให 
เจ าหน าท่ีของรัฐผู ใดรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย�สินหรือประโยชน�อัน
ควรได�ตามกฎหมาย หรือกฎ ข�อบังคับท่ีออก โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห(งกฎหมาย เว�นแต(การรับ
ทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ�และจํานวนท่ีคณะกรรมการป1องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห(งชาติกําหนด  
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

           กรณีฝQาฝRนหลักเกณฑ�ของคณะกรรมการการป�องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห�งชาติจะมีโทษจําคุกไม�เกิน 3 ป# ปรับไม�เกิน 60,000 บาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ และยังมีความผิดฐานกระทําความผิดต�อตําแหน�งหน าท่ี หรือทุจริตต�อหน าท่ี
ตามประมวลกฎหมายอาญาด วย 



สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม� : คู�มือการปฏิบัติงานเพ่ือป�องกันผลประโยชน�ทับซ อน 27 

 

 

     

 

 

  

       บทท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมายเกี่ยวกับการป�องกันผลประโยชน�ทับซ อน 
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กฎหมายเก่ียวกับการป�องกันผลประโยชน�ทับซ อน 
 ๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว(าด�วยการป1องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน�ส(วนตัวและ
ส(วนรวมไว� เพ่ือลดระบบอุปถัมภ�ในสังคมไทย ให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐ มีจิตสํานึกแยกแยะประโยชน�ส(วนบุคคลและ
ประโยชน�ส(วนรวมออกจากกันได� หากเจ�าหน�าท่ีของรัฐฝvาฝ:นให�ถือเป�นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ด�วย  

 ๒. ประกาศคณะกรรมการป1องกันและปราบปรามการทุจริตแห(งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ� การรับ
ทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมดาของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได�กําหนดว(า โดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๑๐๓ แห(งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว(าด�วยการป1องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห(งชาติได�กําหนดหลักเกณฑ�และจํานวนทรัพย�สิน หรือประโยชน�อ่ืนใดท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐจะรับจาก
บุคคลได�โดยธรรมจรรยา กล(าวคือ การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดจากบุคคลท่ีให�กันในโอกาสต(างๆ โดย
ปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให�กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม  

 ๓. ประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน  

     ๓.๑) ส(วนคําปรารภ ได�กล(าวถึงค(านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับ ผู�ดํารงตําแหน(งทาง
  การเมืองและเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ๙ ประการของสํานักงานผู�ตรวจการแผ(นดิน ๙ ข�อ ดังนี้  
  (๑) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  
  (๒) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย� สุจริต และรับผิดชอบ  
  (๓) การยึดถือประโยชน�ของประเทศชาติเหนือกว(าประโยชน�ส(วนตน และไม(มีผลประโยชน�
ทับซ�อน  
  (๔) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต�อง เป�นธรรมและถูกกฎหมาย  
  (๕) การให�บริการแก(ประชาชนด�วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม(เลือกปฏิบัติ  
  (๖) การให�ข�อมูลข(าวสารแก(ประชาชนอย(างครบถ�วน ถูกต�อง ไม(บิดเบือน ข�อเท็จจริง  
  (๗) การมุ(งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร(งใส และตรวจสอบได�  
  (๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป�นประมุข  
  (๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค�กร  

     ๓.๒) หมวด ๒ ข�อ ๕ ให�ข�าราชการต�องแยกเรื่องส(วนตัวออกจากตําแหน(งหน�าท่ี และยึดถือ
ประโยชน�ส(วนรวมของประเทศชาติเหนือกว(าประโยชน�ส(วนตน โดยอย(างน�อยต�องวางตน ดังนี้  
  (๑) ไม(นําความสัมพันธ�ส(วนตัวท่ีตนมีต(อบุคคลอ่ืน ไม(ว(าจะเป�นญาติ พ่ีน�อง พรรคพวก  
        เพ่ือนฝูง หรือผู�มีบุญคุณส(วนตัว มาประกอบการใช�ดุลยพินิจให�เป�นคุณหรือเป�นโทษแก( 
                         บุคคลนั้น หรือ  ปฏิบัติต(อบุคคลนั้นต(างจากบุคคลอ่ืนเพราะความชอบหรือชัง  
  (๒) ไม(ใช�เวลาราชการ เงิน ทรัพย�สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอํานวย ความสะดวกของ 
                        ทางราชการ ไปเพ่ือประโยชน�ส(วนตัวของตนเองหรือผู�อ่ืน เว�นแต(ได�รับอนุญาต  
                          โดยชอบด�วยกฎหมาย
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  (๓) ไม(กระทําการใด หรือดํารงตําแหน(ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส(วนตัว ซ่ึงก(อให�เกิดความ 
         เคลือบแคลงหรือสงสัยว(าจะขัดกับประโยชน�ส(วนรวมท่ีอยู(ในความรับผิดชอบ ของหน�าท่ี  
       ท้ังนี้ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยให�ข�าราชการผู�นั้นยุติการกระทําดังกล(าว 
                         ไว�ก(อนแล�วแจ�งให�ผู�บังคับบัญชาหัวหน�าส(วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม 
                         พิจารณา เม่ือคณะกรรมการ จริยธรรมวินิจฉัยเป�นประการใด แล�วจึงปฏิบัติตามนั้น  
  (๔) ในการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบในหน(วยงานโดยตรงหรือหน�าท่ีอ่ืน ในหน(วยงานราชการ 
       รัฐวิสาหกิจ องค�การมหาชน หรือหน(วยงานของรัฐ ต�องยึดถือประโยชน�ของทางราชการ 
                          เป�นหลกั ในกรณีท่ีมีความขัดแย�งระหว(างประโยชน�ของทางราชการหรือประโยชน� 
                          ส(วนรวมกับประโยชน�ส(วน ตนหรือส(วนกลุ(ม อันจําเป�นต�องวินิจฉัยหรือชี้ขาดต�องยึด 
                          ประโยชน�ของทางราชการและประโยชน�ส(วนรวมเป�นสําคัญ  

     ๓.๓) หมวด ๒ ข�อ ๖ ให�ข�าราชการต�องละเว�นจากการแสวงหาประโยชน�ท่ีมิชอบ โดยอาศัย
ตําแหน(ง หน�าท่ีและไม(กระทาการอันเป�นการขัดกันระหว(างประโยชน�ส(วนตนและประโยชน�ส(วนรวม โดยอย(าง
น�อยต�องวางตน ดังนี้  
  (๑) ไม(เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให�ผู�อ่ืน เรียก รับ หรือ ยอมจะรับซ่ึงของขวัญแทน
ตนหรือญาติของตน ไม(ว(าก(อนหรือหลังดารงตําแหน(งหรือปฏิบัติหน�าท่ีไม(ว(าจะเก่ียวข�อง หรือไม( เก่ียวข�องกับ
การปฏิบัติหน�าท่ีหรือไม(ก็ตาม เว�นแต(เป�นการให�โดยธรรมจรรยาหรือการให�ตามประเพณีหรือให�แก(บุคคลท่ัวไป  
  (๒) ไม(ใช�ตําแหน(งหรือการกระทําการท่ีเป�นคุณ หรือเป�นโทษแก(บุคคลใดเพราะมีอคติ  

         (๓) ไม(เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรม หรือสัญญาซ่ึงตนเอง 
หรือ บุคคลอ่ืน จะได�ประโยชน�อันมิควรได�โดยชอบด�วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
 4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว(าด�วยการเรี่ยไรของหน(วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติม 
 5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว(าด�วยการเรี่ยไรของหน(วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี2 ) พ.ศ. 2549 
 6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว(าด�วยการให�หรือรับของขวัญของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 
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