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ค าน า 
 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจซึ่งเก่ียวกับต าแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซง  คู่มือส่งเสริมการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลนครนายก จัดท าข้ึนเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการก าหนดมาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คือ การปลูกจิตส านึก 
การปูองกัน การปราบปรามและการสร้างเครือข่ายมุ่งเน้นการปูองกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนครนายก ได้ใช้
เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของทางราชการ ด ารงตนด้วยความเที่ยงธรรม คงไว้ซึ่ง
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น  
   
                   โรงพยาบาลนครนายก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นกลไกส าคัญในการปูองกัน       
การทุจริต และช่วยฟื้นฟูส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่ระบบราชการไทย และหาก
เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือนี้โดยเคร่งครัด จะสามารถด าเนินการปฏิบัติภารกิจในทางราชการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โปร่งใส สุจริต และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง  
 
 
 
  
 
         
          โรงพยาบาลนครนายก  
             6  มีนาคม 2563 
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ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest : COI) 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการ
ทุจริตประพฤติ มิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศ 
 
ความหมาย : ส านักงาน ก.พ.  
 สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) 
มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น 
การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกัน
มาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ  (ประโยชน์ของส่วนรวม)  แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง  
 
มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ยนไป จากเดิมท่ีนักการเมือง
และนักธุรกิจเป็นบุคคลคนละกลุ่มกัน กล่าวคือในอดีต นักธุรกิจต้องพ่ึงพิงนักการเมือง เพื่อให้นักการเมือง
ช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งในบางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจต้องการนั้น มิได้รับการตอบสนองจากนักการเมือง
ทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ต้องจ่ายเงินจานวนมากแก่นักการเมือง ในปัจจุบันนักธุรกิจจึงใช้วิธีการเข้ามาเล่น
การเมืองเองเพ่ือให้ตนเองสามารถเข้ามาเป็นผู้ก าหนดนโยบายและออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมได้และท่ีส าคัญ
คือท าให้ข้าราชการต่างๆ ต้องปฏิบัติตามค าสั่ง  
 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ภาษาไทยใช้อยู่ 3 อย่าง 
 1. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
 2. ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 3. ผลประโยชน์ขัดกัน 
 
นิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ  
 ผลประโยชน์ส่วนตน  (private interest) “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าใน
ทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของ
เจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนท่ีติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพ่ือน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คน
เหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง  
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ผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict of Interest ) คืออะไร ? 
 

บทที่ 1 



 
 

  
 ผลประโยชน์ส่วนตน มี 2 ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไม่เก่ียวกับเงิน         
(non-pecuniary)  
 1. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการ
เพ่ิมพูนประโยชน์หรือปกปูองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ต าแหน่งในบริษัทที่รับงานจาก
หน่วยงาน รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ หรือ
ของที่แสดงน้าใจไมตรีอ่ืนๆ 
 2. ผลประโยชน์ที่ไม่เก่ียวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความลาเอียง/อคต/ิเลือกที่รัก
มักที่ชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้  
 
 หน้าที่สาธารณะ  (public duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ทางานให้ภาครัฐคือ การให้ความส าคัญ
อันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอ่ืน ๆ ที่ทางานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร  
 
 ผลประโยชน์สาธารณะ  คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจก
บุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ความส าคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้ โดย  
- ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  
- ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม  
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
- ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจากัดขอบเขตที่ 
ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่  
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
- หลีกเลี่ยงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน  
- หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน  
- ปูองกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าที่  
- ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง ขณะที่ไปหาต าแหน่งงานใหม่  
 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน ( Conflict of Interests) องค์กรสากล คือ  Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน มี 3 ประเภท คือ  
 1. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริง ( actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
สาธารณะเกิดข้ึน  
 2. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น ( perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี     
แต่จริงๆ  อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนามาซึ่งผลเสีย  
ไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน
อย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทาให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง  
 3. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ ( potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต  

2 
 



 
 

 
 หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests)    
มี 2 ประเภท 
 1. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
และ เป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจาหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาท
หน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจทาให้ทางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิด
กฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกปูองกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหา
ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีกาลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทางานบางอย่าง     
ที่คนอื่นๆ ทาไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง  
 2. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการท าบทบาท
หน้าที่ ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทาให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท าบทบาท
หน้าที่ให้แก่ อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้านาข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลาเอียง/
อคติต่อคนบางกลุ่ม  
 ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน 
นั่นคือ การตัดสินใจทาหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนามาจัดการกับ
หน้าที่ทับซ้อนได ้
  

ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ  (Public Interests) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ให้
ประโยชน์สุขแก่บุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกใน
สังคม  

 
 ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  (Conflict Of Interests) 
เป็นสถานการณ์ที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ในการแสวง
ประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อ
ประโยชน์สาธารณะ ค าอ่ืนที่มีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่ การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ และรวมถึงคอร์รัปชั่นเชิง
นโยบาย คอร์รัปชั่นสีเทา 
  
การกระท าที่อยู่ในข่าย Conflict of Interest 
 - รับผลประโยชน์ ( Accepting Benefits)คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงาน
สรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มา เสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็นต้น  
 - ใช้อิทธิพล ( Influence Peddling)เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่
เพ่ือส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝุายใด ฝุายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
 - ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตน ( Using employer’s property for private 
advantage)ได้แก่ การใช้รถราชการ หรือใช้คอมพิวเตอร์ของราชการทางานส่วนตัว เป็นต้น  
 - ใช้ข้อมูลลับของราชการ ( Using confidential information)เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน แล้ว
รีบชิงไปซื้อที่ดักหน้าไว้ก่อน  
 - รับงานนอก ( Outside employment or moonlighting)ได้แก่ การเปิดบริษัทหากินซ้อนบริษัท
ที่ตนเองท างาน เช่น เป็นพนักงานขายแอบเอาสินค้าตัวเองมาขายแข่ง หรือเช่นนักบัญชีที่รับงานส่วนตัวจนไม่มี
เวลาท างานบัญชีในหน้าที่ให้ราชการ  
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 - ท างานหลังออกจากต าแหน่ง ( Post Employment)เป็นการไปทางานให้ผู้อื่นหลังออกจากงาน
เดิม โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบาย 
และแผนของธนาคารชาติไปช่วยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ 
 
 ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน 

- หาประโยชน์ให้ตนเอง 
- รับประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ 
- ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน 
- ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพ่ือประโยชน์ของตน 
- ใช้ข้อมูลความลับเพื่อแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง  
- รับงานนอก แล้วส่งผลเสียให้งานในหน้าที่ 
- ท างานหลังออกจากต าแหน่งและเอ้ือประโยชน์ต่อบริษัท  
- การให้ของขวัญ ของก านัล เพื่อหวังความก้าวหน้า 
- ให้ทิปพนักงานโรงแรมเพ่ือหวังการบริการที่ดีกว่าลูกค้ารายอื่น 
- ช่วยให้ญาติมิตรท างานในหน่วยที่ตนมีอ านาจ 
- ชื้อขายต าแหน่ง จ่ายผลประโยชน์ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของตน 
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 การปรับกระบวนการทางความคิด ( Mind Set) การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 

   Analog     Digital 
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กระบวนการทางความคิด ( Mind Set) 
 

ไม่ใช้น้ าประปาหลวง 
ล้างรถส่วนตัว 

 

 

ไม่น ารถยนต์หลวงมาใช ้  
ในธุระส่วนตัว 

 

 

ไม่ใช้โทรศัพท์หลวง       
ในเรื่องส่วนตัว 

 

 

ไม่รับของขวัญจากผู้มา 
ติดต่อราชการ 

 

 

ไม่น าอุปกรณ์ไฟฟูาส่วนตัว
มาชาร์ตที่ท างาน 

 

 

น ารถยนต์หลวงมาใช้ใน
ธุระส่วนตัว 

 

รับของขวัญจากผู้มา
ติดต่อราชการ 

 

ใช้น้ าประปาหลวง 
ล้างรถส่วนตัว 

 

ใช้โทรศัพท์หลวงในเรื่อง
ส่วนตัว 

 

น าวัสดุครุภัณฑ์หลวงไป
ใช้ส่วนตัว 

 

ไม่น าวัสดุครุภัณฑ์หลวง  
ไปใช้ส่วนตัว 

 

 

น าอุปกรณ์ไฟฟูาส่วนตัวมา
ชาร์ตที่ท างาน 

 

 

ระบบคิดฐาน 10 
 

ระบบคิดฐาน 2 
 

    Digital 

 

การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital) 

 
 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีระบบการคิดที่สามารถแยกออกอย่างชัดเจนว่าสิ่งไหน สิ่งไหนผิด 
สิ่งไหนท าได้ สิ่งไหนท าไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตัว ส่วนไหนคือประโยชน์ส่วนรวม ไม่น ามา
ปะปนกัน ไม่น าสิ่งของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมหรือของหน่วยงานเหนือกว่าประโยชน์ของส่วนตน ไม่แสวงหาประโยชน์จากต าแหน่งหน้าท่ี
ราชการ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากการปฏิบัติหน้าท่ี กรณีเกิดการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมจะต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

 

บทที่ 2 



 
 

 

 

 

 
 

 1. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ :  การท าเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลัก เจ้าหน้าที่
ต้องตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องท างานในขอบเขตหน้าที่ พิจารณา
ความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล 
ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์  
วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย  

 2. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย กระบวนการ
แสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิด  มีวิธีการต่าง ๆ 
เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากต าแหน่งที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน การเปิดเผย
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า จะท าให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่น
แก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย  

 3.  ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง :  การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กร    
การจัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝุายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและ
นโยบาย และเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่อง
ส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ท าได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย  

 4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
ในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ ซึ่งต้อง
อาศัยวิธีการดังนี้  
 - ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ 
รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน  

 - ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจในการ
เปิดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน  

 - ปูองกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้น าไปใช้ในทางท่ีผิด  

 - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ ผลประโยชน์    
ทับซ้อน เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม  
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หลักการ 4 ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

หลักการการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

บทที่ 3 



 
 

 

 

ในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้  

 - มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม  

 - กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

 - กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก  

 - วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเอง ที่จะต้อง           
ท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน  

 
แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
  กรอบการท างานนี้เป็นวิธีการกว้าง ๆ ไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถ
น าไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ มี 6 ขั้นตอน สาหรับการพัฒนาและ
การปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

1. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในหน่วยงาน 

2. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา  

3. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้ทั่วถึงในองค์กร  

4. ด าเนินการเป็นแบบอย่าง  

5. สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่น ในการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

6. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ  
 
 
    จุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 

1. การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน 

2. การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 

3. การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างาน 

4. การอนุมัต/ิอนุญาต การออกใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ 

5. การกระจายงบประมาณ 

6. การปรับการลงโทษ 

7. การให้เงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท 

8. การรับของขวัญของก านัลจากผู้ที่มาติดต่ออันเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 
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 การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากท่ีเราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆถือได้ว่าเป็น
ความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

  

 
  

“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าวแต่ด้วย
มารยาทจึงไม่กล้าปฏิเสธน้ าใจหรือหาก
ไม่รับจะเป็นการท าลายสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 

 

“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการ
ท างาน ดังนั้น  มันเป็นการยุติธรรมที่เรา
จะได้รางวัลผลประโยชน์พิเศษบ้าง” 

“คนอื่นๆก็ท าเช่นน้ี ท าไมฉันจะ
ท าบ้างไม่ได้” 

 

“ฉันไม่เห็นกฎระเบียบใดๆเกี่ยวกับ
การให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝุา
ฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ” 

 

“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้และฉันไม่คิดว่า
หน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดน้ี แม้ว่าฉันจะให้
ค าแนะน าก็ตาม” 

 

“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆดังนั้น
ผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่อง
ธรรมดาที่ฉันมักเป็นคนแรกเสมอที่
ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา” 

 

ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่า เหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นน้ีไม่สามารถปกปูองท่านจาก
การถูกด าเนินการทางวินัย หากการกระท าของท่านเป็นการกระท าท่ีมิชอบ 
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 ตัวอย่างคิดแบบระบบฐานสิบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

ตอน “คนหลวงใช้เงินหลวง” 

   นางวันดี ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเก็บรักษา
เงิน และเป็นเจ้าหน้าที่การเงินรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี และมีอ านาจลงนามในใบถอนเงินร่วมกับ
เจ้าหน้าที่รายอ่ืน นางวันดีได้ถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของสถานีอนามัย น าไปใช้จ่ายในเรื่องส่วนตัว 
จ านวน 300,000 บาท ต่อมาได้น าเงินดังกล่าวมาคืนให้กับทางราชการแล้ว และพบว่ามีการเบิกจ่ายเงินโดยไม่
มีเอกสาร หลักฐานประกอบการจ่ายเงินจ านวน 200 ,000 บาท นางวันดีให้การรับสารภาพว่าตนได้จัดท า
เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเท็จขึ้นมาใหม่เพ่ือให้มีจ านวนเงินคงเหลืออยู่จริงตามรายงานงบเดือนส่ง
ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเพ่ือประกอบการจัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
   พฤติการณ์ของนางวันดี ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ 
 

 
   นายยา ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ได้ยักยอกยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีฟรีดรีน ที่ตน
ด าเนินการสั่งซื้อจากบริษัทยาของเอกชน รวมจ านวน 200 ,000 เม็ด โดยยาดังกล่าวจ านวน 50 ,000เม็ด ได้มี
การสั่งซื้อในนามของโรงพยาบาลและน าเข้าคลังยาของโรงพยาบาลตามระบบ ส่วนอีกจ านวน 150 ,000 เม็ด
นั้น ได้สั่งซื้อในนามของโรงพยาบาลแต่น ายาเข้าร้าน และจ่ายเงินเอง โดยการสั่งซื้อยาได้ท าการปลอมลายมือ
ชื่อของผู้อ านวยการโรงพยาบาลเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการสั่งซื้อยาและได้น ายาดังกล่าวไปขายให้แก่
บุคคลภายนอก 
   พฤติการณ์ของนายยาดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ ปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
ลงโทษไล่ออกจากราชการ 
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 ตอน “คนหลวงใช้เงินหลวง” 

ตอน “ยักยอกยา” 

 



 
 

 
 

   นายสมหวัง ต าแหน่งแพทย์ช านาญการ มีหน้าที่ตรวจรักษาผู้ปุวย ผ่าตัดและหัตถการทางสูติ
นรีเวชทั้งหมด นายสมหวังได้ท าการรับฝากครรภ์พิเศษในโรงพยาบาลของทางราชการ หลังจากท่ีท าคลอดเสร็จ
แล้ว ผู้ปุวยหรือญาติผู้ปุวยจ าน าเงินใส่ซองมาให้กับนายสมหวัง เป็นค่าฝากพิเศษและท าคลอด รายละ 3 ,000 
บาท ต่อมาได้มีผู้ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวขึ้น จากการสอบสวนนายสมหวังให้การรับว่าตนได้กระท าการดังกล่าว
จริง และได้รับเงินค่าฝากครรภ์พิเศษดังกล่าว และมีบางรายเมื่อท าคลอดเสร็จก็เงียบเฉยไม่ยอมจ่ายเงินให้ 
   พฤติการณ์ของนายสมหวังดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานอาศัยต าแหน่ง
หน้าที่ราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ตามมาตรา83(3)ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สมควรลงโทษภาคทัณฑ์ แต่เนื่องจากนายสมหวังไม่เคยกระท าผิดทาง
วินัยมาก่อนและปฏิบัติหน้าที่มาด้วยดีตลอด จึงงดโทษให้ และให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
 

   นายทองดี ข้าราชการ ได้ยืมเงินราชการและลงชื่อในโครงการอบรมโดยเป็นผู้เสนอโครงการ
อบรมทางด้านสุขภาพ รวมจ านวน 2 วัน นายทองดีได้จัดท าเอกสารหลักฐานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามโครงการ
อบรมส่งให้กับการเงินเพ่ือหักล้างเงินยืมส าหรับเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นจ านวนเงิน 10 ,600 บาท 
โดยลายมือชื่อผู้เข้าอบรมในเอกสารประกอบการหักล้างเงินยืมนั้น มิใช่เป็นลายมือชื่อที่แท้จริงของผู้เข้ารับการ
อบรมแต่เป็นลายมือชื่อปลอม และมิได้มีการจัดอบรมตามโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด 

   พฤติการณ์ของนายทองดีดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ 
 
 
   นายสรรชัย ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาล ได้เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว โดยน าบิลน้ ามันของโรงพยาบาล ไปเขียนเติมน้ ามันใส่รถยนต์ส่วนตัวยี่ห้อวอลโว่ และรถจิ๊ป
แกรนด์เชอโรกี แล้วเบิกจ่ายเงินค่าน้ ามันจากเงินบ ารุงของโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 3 ปี รวมจ านวน 232 
ครั้ง เป็นเงินรวม 290 ,000 บาท ทั้งที่นายสรรชัยก็น ารถยนต์ราชการไปใช้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลา
ราชการอีกด้วย 
   พฤติกรรมของนายสรรชัยดังกล่าวเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ 
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ตอน “ฝากพิเศษ” 

 

ตอน “อบ..ลม” 

 

ตอน “คนหลวง กับรถยนต์หลวง” 



 
 

 

บทที่ 4 
 

 

   

                    การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์ 

หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินการตามนโยบายการให้และรับ 
ของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการ       
พลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 
 

เจตนารมณ ์
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ภาครัฐว่า จะต้องตัดสินใจและกระท าหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วน
บุคคล หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ท าให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
และการกระท าหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมท าลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนกระทบต่อ
ความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

 
อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้ 
ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ

บริการหรืออ่ืนๆที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้
และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ 

ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่า      
ตีราคาได้ 

ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ ( Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค้าบริโภคความบันเทิง
การต้อนรับให้ที่พักการเดินทางอุปกรณ์เครื่องใช้เช่นตัวอย่างสินค้าบัตรของขวัญเครื่องใช้ส่วนตัวบัตรก านัล  
บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการและเงินเป็นต้น 

ของขวัญและประโยชน์อื่นใดท่ีคิดเป็นราคาไม่ได้ ( Intangible gifts and benefits)
หมายถึงสิ่งใดๆหรือบริการใดๆที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้อาทิเช่นการให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติ
ด้วยความชอบส่วนตนการเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่า
คนอ่ืนๆ 
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การให้-การรับของขวัญและผลประโยชน์ 
 

บทท่ี 4 



 
 

 

 

รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้- การรับของขวัญ
และหรือผลประโยชน์อ่ืนใดในทางปฏิบัติ 

 

 เราจะจัดการอย่างไร 
 
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี 3 ค าถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่

รับของขวัญและหรือผลประโยชน์คือ 
1) เราควรรับหรือไม่ 
2) เราควรรายงานการรับหรือไม่ 
3) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 
 
 

1. เราควรรับหรือไม่ 
 
 
 

 ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้
หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ในสังคม อย่างไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะรับ 

1) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใด  ๆ   
ที่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมและอาจ     
เข้าข่ายการรับสินบน 

    1.1 การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งที่ควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจคือ 
    - ท าไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค าขอบคุณการเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการ

ปฏิบัติตนหรือไม่ 
    - ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการท างานใน

อนาคต 
    1.2 ถ้าท่านท างานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็น

พิเศษเช่น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการ
อนุมัต/ิอนุญาตต่างๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอ่ืน 

2) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการ 
รับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตน 
ที่ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการ 
ประพฤติโดยมิชอบ 
 
 
 
 
 

 
12 

 

“ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพียง 
เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ  เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน

หรือพันธะกับผู้ให้  และอาจก่อให้เกิดความเสื่อม
ศรัทธาต่อประชาชน” 

 



 
 

 

 

 
 
การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติ       

มิชอบ และการทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์
ของตนเอง โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ท่ีเสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรก าหนดนโยบายด้านนี้
อย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ 

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระท าและการตัดสินใจใดๆจะต้อง
กระท าด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกปูองผลประโยชน์ 
ของสังคมไทยโดยรวม” 

ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ท าให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ
ไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม 

ประการส าคัญ สมาชิกท้ังหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระท าและ
แสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม 
ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการ 

 
 

    2.เราต้องรายงานหรือไม่ 
 
 
 
 การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้  

1) ธรรมชาติของผู้ให้ :  พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง เช่น ประกาศ
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับ
ของขวัญหรือประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่ก าลังจะมาท าการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กร
หรือบุคคลที่จะขอท าใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ 

หน่วยงานควรก าหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ
ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 

2) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร :  ถ้าข้าราชการนั้นๆ ท างานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและ
ต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เก่ียวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับ
องค์กร และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ    
ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่า 

หน่วยงานของท่านมิได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ  
และมิได้ก าหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือ
ปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ 
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หลักการ การก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้อง
ให้องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่า    น้อย
กว่า 3 ,000 บาท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543(ภาคผนวก1) 
 
 แนวพิจารณาในการปฏิบัติ 

ของขวัญท้ังหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะพระพุทธรูป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กร
ไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด 

ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า 3 ,000 บาท     
ไม่ต้องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้ 

ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3,000 บาท ต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้ 

ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง 3,000 - 15,000บาท และ
เจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ 

ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า 15 ,000 บาท ให้ส่งมอบเป็น
ทรัพย์สินขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาต    
ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะ
ด ารงต าแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพ่ือน
ร่วมงานให้เมื่อเจ็บปุวย ฯลฯ 

ถ้าในปีงบประมาณใดๆคุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คน
เดียวกันกลุ่มเดียวกันหรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า 3 ,000 บาท 
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ 

ถ้าในปีงบประมาณใดๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคน
ต่างกลุ่มเพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เม่ือรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาทต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 

ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ
(ประชาชนองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอบ่อยครั้งอาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล
บิดเบือนก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ
และคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการควรปฏิเสธการรับ  

เงินสดหรือสิ่งใดๆท่ีสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่)   
ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ)  
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  3. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ 

 
 

1) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เองหากมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

2) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง 3,000 – 15 ,000 บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสิน
ว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆจะเก็บไว้เองได้หรือไม่ 

3) หากราคามากกว่า 15,000 บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการและส่วนราชการ
พิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร 

 
 

 
4. การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร 

 
 
 
 การฝุาฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝุาฝืนการปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการ  
ฝุาฝืน 

นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉล 
ทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่ง 
มีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 

 
 

กุญแจแห่งความเสี่ยง 2 ประการที่ส าคัญคือ 
 

การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่าง      
มีอคติ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการท าลายเชื่อถือศรัทธาของประชาชน
ต่อภาครัฐและต่อราชการ กุญแจแห่งความเสี่ยง 2 ประการที่ส าคัญคือ 

1. ความพยายามท่ีจะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์  โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อย
กว่าความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืนให้คิดว่าของขวัญ
และหรือผลประโยชน์นั้นๆมีค่าต่ ากว่าที่เป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระท าดังกล่าวนับว่าเป็นการ
คดโกงและหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝุาฝืนประมวลจริยธรรม 
  2. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลท่ีเกิดขึ้น  การรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ อาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการท าให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือ
ผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมาฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือ
ประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับท าให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนด 
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ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่า

การรับจ้างต่างๆไม่ต้องท าในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็น
วัฒนธรรมการท างานขององค์กรข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” 
จากการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็น การรับสินบน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           บทสรปุ     
 
 
  ความเชื่อถือไว้วางใจและจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อท่านเป็น
ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจ
โดยปราศจากอคติท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือน
และผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่าเป็น
ของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝุาฝืนขอบเขตด้วยการรับ
ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม จะน าไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริต และท าลายชื่อเสียงของท่านรวมทั้ง 
องค์กรของท่านเอง 
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สถานการณ์ตัวอย่าง 
หน่วยงานภาครัฐหนึ่ง ส่งนักทรัพยากรบุคคลที่ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง             

(HR procurement) ให้เข้าร่วมสัมมนาด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัล
มูลค่า 7,000 บาท จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีบุคลิกเป็น personnel planner    
ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ได้เก็บของรางวัลนั้นไว้
โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรม  
การสัมมนา 

ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่า
จะต้องมีการรายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่า    
การปรากฏตัวของเขาในการเข้าร่วมสัมมนาเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 
ดังนั้นเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะตัดสินใจว่าจะจัดการอย่างไรกับรางวัลชิ้นนี้  

เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์  
ในที่สุดเจ้าหน้าที่จึงถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อประโยชน์ตามความเหมาะสม  
 

บทสรุป 



 
 

 
 

บทที่ 5 
 

 

   

  แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย 
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเรี่ยไร 
  “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า  การรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ 
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
  “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิงการ
บริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทุกต าแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย หรือ
มีข้อบังคับโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด กฎหมาย กฎหรือ
ข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยา เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องการหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 , ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การให้
หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 , ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับของขวัญ
แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
  1. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้ ของขวัญ
แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 อย่างเคร่งครัด 
  2. มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 
ของข้าราชการ 
      เนื่องจาก คณะรัฐมนตรีมีมติในคราวการประชุมเม่ือวันที่ 12 กันยายน 2560 รับทราบ 
มาตรการปูองกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามที่ 
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยให้กระทรวง
สาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
   2.1 ผลักดันให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
(Rational Drug Use หรือ RDU) 
   2.2 ให้กรมบัญชีกลางท าหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูล โดยจัดให้มีมาตรการควบคุม ในการ
เบิกจ่ายตรงของผู้ปุวยนอก หากการรักษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ให้กรมบัญชีกลางท าการตรวจ ละเอียด 
และให้น าเทคโนโลยีของระบบการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตประยุกต์ใช้กับระบบ  
   2.3 ให้เพิ่มความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั้งในระบบสถานพยาบาลและ 
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล 
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มาตรการปูองกันการรับสินบน 
 

บทท่ี 5 



 
 

 
   2.4 ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ตอบ
แทนทุกประเภทจากบริษัทเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ ใช้
งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือว่าเป็นการด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์ (public sector) หากเกิด 
ประโยชน์ขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ได้ส่วนลดได้ส่วนแถม ประโยชน์ดังกล่าวต้องตกแก่ประโยชน์สาธารณะ 
เช่นกัน โดยหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดให้ส่วนลดส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ (net price) จึงจะเกิดประโยชน์ 
สูงสุดในการใช้งบประมาณแผ่นดิน 
    ดังนั้น การน าส่วนลดส่วนแถมที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างไปเป็นประโยชน์ อ่ืนที่ไม่ใช่
หน่วยงานของรัฐในลักษณะที่เป็น private sector เช่น ใช้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงื่อนไขในการบริจาค ให้แก่
กองทุนสวัสดิการ มูลนิธิ หรือกองทุนอ่ืนในลักษณะเดียวกัน หรือให้ประโยชน์แก่บุคลากรของรัฐโดยตรง ที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นการกระท าท่ีผิดหลักธรรมาภิบาลซื้อจัดจ้างในการจัดและเป็นการ 
กระท าผิดกฎหมาย 
   ทั้งนี้ การให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกองทุนอ่ืนใดที่มีเงื่อนไข จัดจ้างผู้ให้มี
ความผิดฐานให้สินบน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 และพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 123/5 ผู้รับมีความผิดฐานรับ สินบนตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 หรือฐานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตามพระราชบัญญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 103 และการที่หน่วยงาน ของรัฐ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาที่ท าการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นความผิดฐานเรียกรับสินบน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา148 และมาตรา 149 
  3. มาตรการว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา เวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
   3.1 เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ 
กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
   3.2 ให้หน่วยงานราชการ ส่วนราชการ จัดท าแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม
ฉบับนี้ ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป 
  4. มาตรการปูองกันการรับสินบน ประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ห้าม
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด รับหรือถามน าถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้
จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ ค่าท่ีพักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการ
ต่างๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็นสวัสดิการปกติ และการจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัด
สวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร หรือค่าอาหารในระหว่างอบรม 
ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามประกาศคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์ ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 ดังต่อไปนี้ 
  4.1 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินฯ จากปูุ ย่า ตา 
ยาย ลูก หลาน เหลน พี่ ลุง ปูา น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่างๆในความเป็นญาติ กับที่
ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สินฯ ในกรณีนี้ จึงไม่สามารถ 
น าไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคลได้ ประกอบกับการรับทรัพย์สินจากญาติ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จ ากัดจ านวนในการรับ ทั้งนี้จะรับได้ในจ านวนเท่าไหร่ จึงขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ 
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  4.2 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่าง  ๆ      
โดยปกติ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติในสังคม เท่านั้น และต้อง    
มีรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท 
  4.3 การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร 
มอบบัตรก านัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ 
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน 
3,000 บาท 
  4.4 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป  
  4.5 ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ 
ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติ 
ประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกิน 3 ,000 บาทมิได้ 
  4.6 ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับขวัญ หรือ
ประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้
ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3 ,000 บาท 
  4.7 ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ 
ของขวัญเพ่ือเป็นการปูองกันการฝุาฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการ
ประหยัด ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  4.8 ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลของ ซึ่งในการรับนี้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับ ฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีท่ีสามารถกระท าได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร
สูงสุด วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณี ที่ไม่สามารถคืนได้ก็ให้   
ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 
  4.9 ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพ่ือการจัดหาขวัญ 
ให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 
 5. มาตรการปูองกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด โรงพยาบาล
นครนายก ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการปูองกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัย
ของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2562 ได้แก่ 
  5.1 มาตรการการใช้รถราชการ 
  5.2 มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
  5.3 มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
  5.4 มาตรการการจัดหาพัสดุ 
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แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.......... 

 ข้าพเจ้า.............................................................นามสกุล............................................................... ........ 
ต าแหน่ง..........................................................................กลุ่มงาน....................................................................... 
ขอรายงานการรับของขวัญตามแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ กรณีการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท  
 

วันที่ได้ รายละเอียด ได้รับจาก มูลค่า โอกาส รับในนาม 
   โดยประมาณ ในการรับ หน่วยงาน บุคคล 

 

 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
       ลงชื่อ....................................................ผู้รายงาน 
             (....................................................) 
       ต าแหน่ง................................................    
       วันที่....................................................... 
.................................................................. ............................................................................................................  
 
(ส าหรับผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการ : ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครนายก) 

ตามท่ีได้รับรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามรายละเอียดข้างต้นนั้น ขอให้  
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  อนุญาตให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล 

  เห็นควรให้ส่งคืนผู้ให้ 

  ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลนครนายก เพ่ือเป็นสมบัติต่อไป  

  อื่นๆ..................................................... 

 
       ลงชื่อ............................................ผู้บังคับบัญชา 
             (....................................................) 
       ต าแหน่ง................................................    
       วันที่...................................................... 
หมายเหตุ: ให้ส่งแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล
นครนายก ทุกครั้งที่มีการรายงาน 
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บทที่ 5 

 

 

หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษอย่างไร ? 
 
 

     การมีพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่เข้าข่ายประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีพฤติกรรม    
ที่พร้อมฝุาฝืนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษ ตักเตือน           
ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล่ออก ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการฝุาฝืน นอกจากนั้น หากพฤติกรรมนั้นๆ     
เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆ มีการรับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายการมีพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่
ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย  

  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 หมวด 9 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตาม
กฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออก โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติก าหนด  
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บทลงโทษผู้ฝุาฝืน 
 

กรณีฝุาฝืนหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติจะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
และยังมีความผิดฐานกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่  
ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
 

บทท่ี 6 



 
 

 

 

 

  
 1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ 
เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝุาฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย  

 2. ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมดาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ได้ก าหนดว่า โดยอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้ก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้
โดยธรรมจรรยา กล่าวคือ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม  

 3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 

 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  

     4.1 ส่วนค าปรารภ ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับ ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 9 ข้อ ดังนี้  
  (1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
  (2) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  
  (3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  
  (4) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย  
  (5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
  (6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง  
  (7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  (8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  (9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

     4.2 หมวด 2 ข้อ 5 ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้  
  (1) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติ พี่น้อง พรรคพวก เพ่ือน
ฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคล
นั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะความชอบหรือชัง  

22 

บทท่ี 7 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 



 
 

  (2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอ านวย ความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยชอบด้วยกฎหมาย  
  (3) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของหน้าที่  4 ทั้งนี้ในกรณีมีความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วน
ราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึง
ปฏิบัติตามนั้น  
  (4) ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืน ในหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มี
ความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่มอัน
จ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาดต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  

     4.3 หมวด 2 ข้อ 6 ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่ง
 หน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่าง
น้อยต้องวางตน ดังนี้  
  (1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่น เรียก รับ หรือ ยอมจะรับซึ่งของขวัญแทน
ตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง หรือไม่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป  
           (2) ไม่ใช้ต าแหน่งหรือการกระท าการท่ีเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ  

        (3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรม หรือสัญญาซึ่งตนเอง 
หรือบุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
           (4) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
           (5) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ( ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2549 
           (6) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 
2544 
 5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ.2562  
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  1. ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรม 
  2. ข้าราชการต้องมีจิตส านึกท่ีดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
  3. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
  4. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม 
  5. ข้าราชการต้องเคารพ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 
  6. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่
ประชาชน โดยมีอัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
  7. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
และรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  8. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ และมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดย
เคร่งครัด 
  9. ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
  10. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของ
ราชการโดยรวม 
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ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 10 ประการ  


