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ประกาศเจตนารมณ์ 
 
 
 

 

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์จัก ซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหา
กษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ จะเป็นคนดี          
มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตน ในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต      
เป็นหลักส าคัญมั่นคง ด ารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์  กล้ายืนหยัด ในสิ่ งที่ถูกต้องไม่กระท าการโกงแผ่นดิน หรือ           
ใช้ต าแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชน และขอถวาย       
สัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของ
พระราชาผู้ทรงธรรม จะด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้วยความเพียอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน 
เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป 
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ค าน า 

 รัฐบาลให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ ง ในเรื่องการป้องกันและ      
ปรามปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยก าหนดขึ้นเป็น
นโยบายของรัฐบาล เพ่ือปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด 
อีกทั้งยังเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนา
องค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ดีอีกด้วย  

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) จึงได้จัดท าคู่มือฉบับนี้ขึ้น 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจ ให้บุคลากรในโรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์ทุกคน 
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บทน า 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภท

หนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อ
กฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ ของรัฐจนท าให้เกิด
การละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ 
ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของ ส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์ หลักขององค์กร หน่วยงาน 
สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม       
ในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กร
จนถึงระดับสังคม ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียก รับเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใด จากผู้ประกอบการ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติการ
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆหรือแลกเปลี่ยนกับการละเว้น       
การยกเว้น หรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐเพ่ือประโยชน์ของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวกพ้องฯลฯ เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทาความผิดยังพบผู้กระท า
ความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจานวนมาก 
จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็น
ปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา การทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาด         
หลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ หน่วยงาน
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ภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุ
และปัจจัย ที่น าไปสู่การคอร์รัปชั่น เพ่ือจะได้หาทางป้องกัน และปฏิบัติ
หน้าที่ ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ  ที่น าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่ น         
หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตส านึกในหน้าที่ที่จะ
ปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อ านาจทางราชการ       
โดยมิชอบในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่มพรรค
พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวม ย่อมส่ง ผลกระทบต่อสถาบันราชการ 
และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน ดังนั้นหน่วยงาน
ภาครัฐควรสร้างความตระหนัก และหามาตราการเพ่ือป้องกันและแก้ไข 
ปัญหา เพ่ือน ามาสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม การสร้าง
จิตส านึกและเสริมสร้าง จริยธรรมของเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐในการ
ทางานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรม และผลประโยชน์ ส่วนรวมในการ
ปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ 
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1.1 ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of 
Interests)  

ผลประโยชน์ทับซ้อน : สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล 
(ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร )               
มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ   
หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้น      
โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติ
สืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติ
หน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง  

ความขัดแย้ง (Conflict) : สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอย      
เป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่สามารถตัดสินใจ กระท าอย่างใด
อย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่อง
ความคิด แนวทางปฏิบัติ หรือ ผลประโยชน์  

ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interests) เป็นผลตอบแทนที่
บุคคลได้รับ โดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะสนองตอบความ ต้องการของตนเอง
หรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามี
พฤติกรรมต่างๆ เพ่ือสนอง ความต้องการทั้งหลาย  

 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public 
Interests) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุขแก่บุคคลทั้งหลาย      
ในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลัก ประโยชน์ต่อมวล
สมาชิกในสังคม  

ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict Of Interests) เป็นสถานการณ์ที่บุคคลในฐานะ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ในการแสวง
ประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม 
และส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ  

ค าอ่ืนที่มีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตน
และส่วนรวม ได้แก่ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ของผู้ดารงต าแหน่งสาธารณะ และรวมถึงคอร์รัปชั่นเชิง
นโยบาย คอร์รัปชั่นสีเทา  
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การให้ - การรับของขวัญและผลประโยชน์ 

หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินการ
ตามนโยบายการให้และรับของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการ      
พลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวล จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เจตนารมณ ์ 
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ภาครัฐว่า จะต้องตัดสินใจและกระทาหน้าที่ 
โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญ และผลประโยชน์ที่
ทาให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการกระท าหน้าที่ถือว่าเป็นการ
ประพฤติมิชอบ ย่อมท าลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อ
ความถูกต้อง ชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการ 
รวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้  
- ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ 

(เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของบริการหรืออ่ืนๆ ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการ 

การให ้– การรับของขวัญและผลประโยชน์ 
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เจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน 
รายได้และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ  

- ของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรือ  
อาจไม่สามารถ ตีค่าตีราคาได้  

- ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง 
สินค้าบริโภค ความบันเทิง การต้อนรับให้ที่พัก การเดินทาง
อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้
ส่วนตัว บัตรก านัล บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการและเงิน เป็นต้น  

- ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible 
gifts and benefits)หมายถึง สิ่งใดๆหรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถ
คิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การ
ปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญา
ว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอ่ืนๆ  

เราจะจัดการอย่างไร  

          การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ มี ๓ คาถาม ที่ใช้ใน
การตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญ และหรือผลประโยชน์ คือ 

๑. เราควรรับหรือไม่  
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาส

ที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันใน
สังคม อย่างไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ  
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๑) ถ้าเป็นการให้เงิน  

    ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือ
สิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็น
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่ายการรับสินบน  
 การถูกเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรนามาเป็น
เหตุผลในการตัดสินใจ คือ  

- ท าไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค าขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อ
การตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่  

- ความประทับใจของท่าน ต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะ
ส่งผลต่อการทางานในอนาคต  
  ถ้าท่านทางานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้อง
ได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ เช่น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจ
คุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/
อนุญาตต่างๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรม    
เรื่องนี ้มากกว่าบุคคลกลุ่มอ่ืน  
         ๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนรวมหรือไม่ 
           หากการรับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์สาธารณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับกลายเป็นมี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้ เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชน
ว่าเป็นการประพฤติโดยมิชอบ 

การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม  เป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบ และการทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละ
ส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของ
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ตนเอง โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติ
มิชอบ ควรก าหนดนโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอ่ืนๆ 

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า “การกระท า
และการตัดสินใจใดๆ จะต้องกระท าด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมี
ส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการและปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทย
โดยรวม” 

ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์
มาแสวงหาความชอบผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือ
องค์กรหรือบุคคลอ่ืน ทาให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไว้วางใจที่
ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม  

ประการส าคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่าง
เป็นธรรม ภายใต้ ระบอบประชาธิปไตย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมี
พันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระท าและแสดงออก
โดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรม
ที่ถูกต้องเที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการ 

๒. เราต้องรายงานหรือไม่  
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจาก

หลักการต่อไปนี้  

ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบ           
ที่เก่ียวข้อง เช่น ประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญ        
หรือประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่กาลังจะมาท าการค้า       
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การสัญญาว่าจะให้ – รับกับองค์กรหรือบุคคลที่จะขอทาใบอนุญาตหรือ   
รับการตรวจสอบ ด้านต่างๆ ฯลฯ  

          ๑) หน่วยงานควรก าหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและ             
มีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการ
เรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์
ใดๆต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 

๒)  บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ท างาน
ในขอบข่ายที่อ่อนไหวและต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือ
กลุ่มท่ีเกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับองค์กร และ
ระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/
ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยง
ธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้ก าหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ และมิได้ก าหนดให้
รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วย
การรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ  

หลักการ การก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดควรต้อง
รายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็น
ของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า 
๓,๐๐๐.- บาท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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แนวพิจารณาในการปฏิบัติ 
-  ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์  เช่น 

งานศิลปะ พระพุทธรูป เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือ
เป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้น ๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กร ไม่ว่าจะ     
มีค่าราคาเท่าใด  

- ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด          
มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐.- บาท ไม่ต้อง รายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้  

-  ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 
๓,๐๐๐.- บาท ต้องรายงาน หน่วยงานและลงทะเบียนไว้ และเจ้าหน้าที่       
มีความจาเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่    
หรือ ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะ     
และหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการ
หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญ      
ในการย้ายหน่วยงานในขณะดารงต าแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาส
เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพ่ือน
ร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ  

        -   ถ้าในปีงบประมาณใดๆคุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์
ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กัน
หลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐.- บาท ต้องรายงาน 
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ  
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-   ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จาก
ผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่างกลุ่ม เพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี
แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐.- บาท ต้องรายงานของขวัญ หรือ
ผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น  

-  ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเพ่ือเป็นการขอบคุณ
จากผู้รับบริการ (ประชาชน องค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอ บ่อยครั้ง 
อาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิด อคติ
ในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิด
ความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่า จะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ 
เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ  

     -     เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น 
พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ  

๓. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่  

            1) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เองหากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐.- บาท  

             2) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท 
ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆจะ
เก็บไว้เองได้หรือไม่  

           3) หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐.- บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สิน
ของส่วนราชการและส่วนราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร  
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โมเดลส าหรับการตัดสินใจ 

 
๔. การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร  

การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น 
และพร้อมฝ่าฝืน การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน 
ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน 
นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้าข่ายการรับ
สินบน ฉ้อฉล ทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็น
ธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 

 

ประเด็น การตัดสินใจ 
เจตนารมณ์ อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือ

ผลประโยชน์ 
กฎ ระเบียบ 

 
มีกฎ ระเบียบ หรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 

ความเปิดเผย มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด  

คุณค่า ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด  
หลักจริยธรรม มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่และ   

มีอะไรบ้าง 
อัตลักษณ์  ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพื่ออะไร  

เวลาและโอกาส เวลาและโอกาสในการให้คืออะไร 
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แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน  

“ความขัดแย้ง ระหว่าง บทบาท” (Conflict of roles) ” 
หมายความว่า บุคคลด ารงต าแหน่งที่มีบทบาทสองบทบาทขัดแย้งกัน เช่น 
นายสมชาย เป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน โดยที่บุตรสาว
ของสมชายเป็นผู้สมัครสอบคนหนึ่งด้วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเกิด “การ        
ด ารงต าแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่      
ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้นาไปสู่การกระท าความผิดแต่ประการใด (เช่น การ
สอบคัดเลือกบุคคลยังมิได้ เกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแล้วแต่นาย
สมชายสามารถวางตัวเป็นกลาง มิได้ช่วยเหลือ บุตรสาวของตนแต่ประการ
ใด เป็นต้น) กระนั้นก็ตาม การด ารงต าแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิด ปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว ถือเป็นสถานการณ์ล่อแหลมที่อาจจูงใจ/   
ชักน าให้เกิดการ กระท า เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถอนตัวออก
อย่างสมบูรณ์จากการเป็น ผู้มีส่วนในการ ตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น 
ละเว้นจากการให้คาปรึกษา และ งดออกเสียง (Recusal) เช่น ในกรณีที่
สมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากร เข้าทางาน โดยมีบุตรสาวของ
ตนสมัครเข้า ร่วมสอบคัดเลือกด้วยนั้น ซึ่งในสถานการณ์ เช่นนี้ สมชาย
จะต้องลาออกจากการเป็นกรรมการสอบ คัดเลือก เพ่ือเป็นการถอนตัว 
ออกจากการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับซ้อน
อย่างสูง 

 
 

แนวทางปฏิบัต ิ
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๑. หลักนิติธรรม ได้แก่การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้
ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจ
กันปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครอง
ภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของ ตัวบุคคล 

 ๒. หลักคุณธรรม ได้แก่ การส่งเสริมคนดีคนเก่งให้เข้ามาบริหาร
กิจการบ้านเมือง สังคม และประเทศชาติ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม 
โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่รัฐยึดถือหลักนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่าง
แก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน 
เพ่ือให้คนใจมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบ
อาชีพสุจริต จนเป็นนิสัยประจ าชาติ  

๓. หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ของคนในชาติโดยปรับปรุง กลไกการท างานของทุกองค์กรทุกวงการให้มี
ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ที่เป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้     

๔. หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมรับรู้และเสนอความเห็นใน การตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ       
ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การ ประชาพิจารณ์ การ
แสดงประชามติ หรืออ่ืน 

๕. หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่       
ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของ
บ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจน การเคารพในความ
คิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน                           
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๖. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มี
จ ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความ
ประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า กล่าวคือ ด ารงชีวิต แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมทั้งสร้างสรรค์สินค้า และบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ดีใน 
เวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ หาก
ทั้งภาคราชการประจ าการเมือง ภาคเอกชน และประชาชนร่วมมือร่วมใจ
กันมุ่งมั่นให้ งานราชการด าเนินไป ด้วยจิตส านึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็ม
เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งใช้หลักการโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหา ส าคัญของประเทศ 
ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การ 
แสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ 

แนวทางก ารป้ อ ง กั น และปร าบปร ามการทุ จ ริ ต  ( ANTI 
CORRUPTION) หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร (Good 
Governance) หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ธรรมาภิบาล จะมีค าว่า 
integrity ค่านิยมของข้าราชการ I am ready 
 I = Integrity มีศักดิ์ศรี (ยึดมั่นในความถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรม)  
A = Activeness ขยันตั้งใจท างาน (บริการ/แก้ไขปัญหาประชาชน) 
M = Morality มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
R = Relevance รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม 
E = Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (คุณภาพ ดัชนี ประเมินผล) 
A = Accountability รับผิดชอบต่อผลงาน ประชาชน 
D = Democracy มีใจ/การกระท าเป็น ประชาธิปไตย (มีส่วนร่วม โปร่งใส) 
Y = Yield มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน เพ่ือประโยชน์สุข ของประชาชน 
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มาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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การใช้รถหลวงส่วนกลางเป็นพาหนะไป-กลับระหว่างบ้านพักกับที่
ท างานได้หรือไม ่

มีประเด็นตัวอย่างว่า ข้าราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง ได้น า
รถยนต์ สว่นกลางซึ่งเป็นรถที่มีไว้เพ่ือกิจการอันเป็นส่วนรวมของหน่วยงาน
ไปใช้ในลักษณะ รถประจ าต าแหน่ง โดยข้าราชการหน่วยงานของรัฐจะ
โทรศัพท์สั่งการพนักงานขับรถ โดยตรง และให้พนักงานขับรถเป็นผู้เก็บ
กุญแจรถไว้ และยังให้พนักงานขับรถน ารถยนต์ดังกล่าวไปรับ-ส่งตนเอง
ระหว่างบ้านพักกับหน่วยงานในช่วงเช้าและเย็นด้วยโดยไม่มีการจัดท า
เอกสารควบคุมการใช้รถตามระเบียบทางราชการ  ท าให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าใช้รถเพ่ือ งานราชการหรือไม่หรือเม่ือเสร็จสิ้น การใช้งานใน
แต่ละวัน ได้น ารถมาเก็บรักษาที่โรงเก็บรถภายในหน่วยงานหรือไม่กรณีนี้ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพ.ศ. 2523 กระท าการทุจริตและใช้
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่เงินหรือทรัพย์สินของ
ทางราชการ โดยอาศัยโอกาสที่ตนมีอ านาจหน้าที่ ในการพิจารณาอนุญาต
ใช้รถยนต์ส่วนกลาง แต่กลับน ารถยนต์ไปใช้ในลักษณะที่เป็นรถประจ า
ส่วนตัว การใช้รถยนต์ ไป-กลับ ที่พักเป็นประจ าส่วนตัว แม้จะมีระยะทาง
สั้นๆ หรือใช้รถยนต์ไปในสถานที่อ่ืนๆ เช่น ไปรับประทานอาหาร กลางวัน

   ตัวอย่างอันเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น 

การใช้รถหลวง
หลวง
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หรือไปท าธุระส่วนตัวก็ถือว่าเป็นการใช้รถยนต์ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ    
ของทางราชการ และเป็นการกระท าการทุจริตซ่ึงจะต้องถูกด าเนินการ     
ทางอาญาและทางวินัยนอกจากคนใช้รถยนต์จะมีความผิดแล้วเจ้าหน้าที่     
ฝ่ายพัสดุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และ ผู้อนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ ามันก็จะถูก
ด าเนินการทางวินัยด้วย รวมทั้งเรียกเงินค่าน้ ามันท้ังหมดคืนราชการ ดังนั้น 
การใช้รถยนต์ส่วนกลางต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการ
ก าหนดไว้ ไม่ควรใช้ในลักษณะที่เป็นการส่วนตัวและหากมีความจ าเป็นใช้
นอกเหนือจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้น ก็ควรจะได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือก่อน เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายในภายหน้ากรณีนี้ เป็นเรื่อง
ล่อแหลมที่มีการกระท ากันแทบทุกหน่วยงานด้วยความเคยชินโดยคิดไปเอง
ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย เมื่อไหร่ที่พลาดพลั้งมีการเอาผิดกันขึ้นมา ก็จะเกิด
ความเสียหายแก่ผู้กระท าความผิดโดยใช่เหตุ 

คัดลอกจากคอลัมน์ มุมข้าราชการ 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับท่ี 21548 ปีท่ี 68 

ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 
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นายแพทย์ฐานสิบ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาล ถูกร้องเรียน

ว่าเปิดสถานพยาบาลส่วนตัว (คลินิก) ได้อาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการ ใน
ฐานะแพทย์ผู้ตรวจรักษาและสั่งให้งานชันสูตรของโรงพยาบาลท าการตรวจ
เลือดและสิ่งชันสูตรของคนไข้ท่ีคลินิกส่วนตัว โดยใช้วัสดุอุปกรณ์และน ายา
ของโรงพยาบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 -2555 คิดเป็นค่าใช้จ่ายจ านวนเงิน
924,610 บาท นายแพทย์ฐานสิบชี้แจงว่าตนเองเป็นเจ้าของ
สถานพยาบาล (คลินิก) ได้มอบหมายให้ภรรยาเป็นผู้ดูแลสถานพยาบาล 
(คลินิก) และท าหน้าที่ส่งเลือดและสิ่งชันสูตรตรวจที่โรงพยาบาลซึ่งตนเอง
เป็นผู้อ านวยการฯ เมื่อมีการเรียกเก็บเงิน ภรรยาจะเป็นผู้ด าเนินการ
ทัง้หมด ประกอบกับมีภาระงานมากจึงไม่รู้ว่าโรงพยาบาลได้มีการเรียกเก็บ
เงินจากสถานพยาบาล (คลินิก) ของตนหรือไม่ แต่ต่อมาเมื่อมีการร้องเรียน
ได้น าเงินช าระค่าส่งตรวจเลือดและสิ่งชันสูตรให้แก่โรงพยาบาลจ านวนเงิน 
924 ,610 บาทแล้ว 

พฤติการณ์ของนายแพทย์ฐานสิบ ซึ่งเป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
เป็นการไม่รักษาชื่อเสียงและเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่
ราชการ ฐานกระท าการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
ตามมาตรา 98 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 ประกอบกับมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และฐานกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็น           
ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ลงโทษปลดออกจากราชการ 

 
 

คนหลวงใช้ของหลวง 
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นายบุญมี ข้าราชการ ไม่ได้ออกปฏิบัติราชาการในการออกหน่วย

เพ่ือให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสถานที่แต่ได้ท าเอกสารรายงานว่าตน
ได้ออกไปปฏิบัติราชการและขอเบิกเงินค่าตอบแทนในการออกไป
ปฏิบัติงานนอกสถานที่และได้รับเงินค่าตอบแทนไปจ านวน ๗๐๐ บาท โดย
ที่ไม่ได้ออกไปปฏิบัติงานจริง เมื่อมีการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในเรื่อง
ดังกล่าว นายบุญมี ได้จัดท าเอกสารเป็นเท็จน ามาแสดงว่าตนได้ตรวจรักษา
ผู้ป่วยจ านวนหนึ่งและเป็นผู้ที่บันทึกข้อมูลในเอกสารการตรวจรักษาผู้ป่วย
ด้วยลายมือของตนเอง เพ่ือเป็นหลักฐานยืนยันว่าตนได้ไปปฏิบัติงานใน
วันที่มีการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวจริง 

พฤติการณ์ของนายบุญมี ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ฐานกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตาม
มาตรการ 85 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษปลดออกจากราชการ 

อนึ่ง ก.พ. ได้มีมติก าหนดโทษทางวินัยแก่ข้าราชการที่เบิกเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง และเงินอ่ืนในท านองเดียวกัน เป็นเท็จ ตาม
หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/ว8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 
2535 สรุปว่าการใช้สิทธิขอเบิกเงินราชการเป็นเท็จโดยเจตนาทุจริต
ฉ้อโกงเงินขิงราชการอย่างแน่ชัดนั้น เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐาน
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง จะต้องลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงตามควรแก่กรณี  

 
 
 
 

เท็จเจ็ดร้อยบาท 
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นางเก็บ ต าแหน่ งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ได้

รักษาพยาบาลนางสาย ที่บนสถานีอนามัย ซึ่งมีอาการคลื่นไส้อาเจียน 
เวียนศีรษะ ท้องเสีย และความดันโลหิตต่ า นางเก็บได้คิดค่าให้น้ าเกลือทาง
เส้นเลือด เป็นเงิน ๒๐๐ บาท โดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินให้เพราะเป็น
น้ าเกลือส่วนตัวของนางเก็บ ต่อมาได้มีผู้ร้องเรียนในเรื่องนี้ขึ้น นอกจากนี้ 
นางเก็บ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข      
(อสม.) ยังได้เรียกเก็บเงินจากนายหยุด ซึ่งเข้าอบรมเป็น อสม. โดยอ้างว่า
เป็นเพื่อค่าใช้จ่ายในการอบรมและได้น าเงินดังกล่าวไปใฃ้ส่วนตัว 

พฤติการณ์ของนางเก็บ ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่
ร้ายแรง ฐานอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่
ตนเอง และฐานกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสื่อมเสียเกียนติ
ศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 83 (3) และมาตรา 83 (5) 
ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษตัดเงินเดือน จ านวน 5 % เป็นเวลา 3 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 

น้้าเกลือของหมอ 
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การกระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ Conflict of 

Interests นับว่าเป็นรูปแบบใหม่ของทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งปรากฏให้เห็น
มากขึ้นในยุคที่รัฐเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น ประกอบ
กับรูปแบบในการแสวงหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่มีความ
สลับซับซ้อนเพ่ิมมากขึ้น การกระทาที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์       
มีลักษณะแตกต่างจากการทุจริตคอร์รัปชั่นในรูปแบบเดิม จนทาให้เกิด
ช่องว่างในการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้ ซึ่งขัดต่อหลักความเป็น
ธรรมและระบบการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) และถือเป็น
อีกรูปแบบหนึ่งของการทุจริตคอร์รัปชั่น อันเป็นบ่อนทาลายความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ของประเทศ เนื่องจากผลประโยชน์ทับซ้อน
เป็นสาเหตุทาให้ผู้มีอ านาจทางการเมืองเร่งรัดการใช้ทรัพยากรของชาติเพ่ือ
มุ่งแสวงหากาไร โดยไม่คานึกถึงต้อทุนและผลตอบแทนทางสังคม น ามาสู่
ปัญหาความยากจนและปัญหาสังคมที่เพ่ิมขึ้น ตลอดจนเศรษฐกิจขึ้น
พ้ืนฐานของประเทศมีความอ่อนแอ และสังคมที่รุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต  

เรื่องการกระทาที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ Conflict 
of Interests ถือว่าเป็นจริยธรรมขั้นพ้ืนฐานของข้าราชการ ซึ่งการกระท า
ผิดในเรื่องดังกล่าวอาจมีความรุนแรงเพียงพอที่สามารถทาให้ข้าราชการที่
ผิดต้องพ้นจากต าแหน่งไป อย่างไรก็ตาม การกระทาที่เป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ Conflict of Interests ไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายมากนัก หาก
ข้าราชการเป็นผู้ที่มีจริยธรรมเพียงพอ สามารถแยกแยะได้ว่า ตนเองอยู่ใน
ฐานะใด และต้องกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง สามารถที่จะควบคุมไม่ให้ผู้ที่   
มีสายสัมพันธ์หรือพวกพ้องของตนเองนาเอาความสัมพันธ์ดังกล่าวไป
แสวงหาผลประโยชน์ดังกล่าวที่มิควรได้ 

สรุป 
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เอกสารอ้างอิง 

การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน, คู่มือ: การพัฒนาและส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ข้าราชการพลเรือนส าหรับ
คณะกรรมการจริยธรรม, ๒๕๕๔  

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.) กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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