
6. ผลประโยชนทับซอน 

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ไดกําหนดใหมี มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการในการ

ปองกันปญหาผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ดังปรากฏในหมวด ๒ ขอ ๓(๓) ขอ ๕(๑), (๒), 

(๓), (๔)ขอ ๖(๑), (๒), (๓) ขอ ๗(๔), (๕) ขอ ๘(๕) ขอ ๙(๑) เปนตน 

1.ความหมาย 

ผลประโยชนทับซอน  (Conflict of interests) สํานักงาน ก.พ.สถานการณหรือการกระทําของบุคคล 

(ไมวาจะเปนนักการเมืองขาราชการ พนักงานบริษัท ผูบริหาร)มีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของ จนสงผล

กระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ี ในตําแหนงนั้นการกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว 

ท้ังเจตนาหรือไมเจตนาหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใดพฤติกรรม

เหลานี้เปนการ กระทํา ความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีตองคํานึง ถึงผลประโยชนสาธารณะ 

(ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 

ผลประโยชนสวนตน(private interest)คือ สิ่งใดๆ ท่ีมีผลตอบุคคล/กลุม ไมวาในทางบวกหรือลบไมได

ครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจของเจาหนาท่ี แตรวมถึงคนท่ีติดตอสัมพันธดวย เชน เพ่ือน 

ญาติคูแขง ศัตรูเม่ือใดเจาหนาท่ีประสงคจะใหคนเหลานี้ไดหรือเสียประโยชน เม่ือนั้นก็ถือวามีเรื่องผลประโยชน

สวนตนมาเก่ียวของ 
 

 ผลประโยชนสาธารณะ  (Public interest) คือประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลประโยชนของ

ปจเจกบุคคล และไมใชผลประโยชนของกลุมคน  

 

2. ปจจัยท่ีทําใหเกิดผลประโยชนทับซอน มีดังนี้ 

1. บุคคลดํารงตําแหนงของรัฐท่ีตองรับผิดชอบตอประโยชนสาธารณะ 

2. เกิดภาวะผลประโยชนสวนตนเขามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใชดุลยพินิจ 

3. เกิดการตัดสินใจเพ่ือประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม 

 

3. การกระทําท่ีอยูในขายของผลประโยชนทับซอน เชน 

  รับผลประโยชน คือ การรับสินบน หรือการรับของขวัญ เชน เปนเจาหนาท่ีสรรพากรแลวรับเงิน

จากผูมีเสียภาษี หรือเปนเจาหนาท่ีจัดซ้ือแลวไปรับไมกอลฟจากรานคา เปนตน 

  ใชอิทธิพล  เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาท่ีเพ่ือสงผลท่ีเปนคุณแก

ฝายใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม 

  ใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตนไดแก การใชรถราชการ หรือคอมพิวเตอรของ

ราชการทํางานสวนตัว เปนตน 

  ใชขอมูลลับของทางราชการเชน รูวาราชการจะตัดถนน แลวรีบชิงไปซ้ือท่ีดักหนาไวกอน 

  รับงานนอก ไดแก การเปดบริษัทหาดินซอนบริษัทท่ีตนเองทํางาน เชน เปนพนักงานขายแอบ

เอาสินคาตัวเองมาขายแขง หรือเชน นักบัญชีท่ีรับงานสวนตัวจนไมมีเวลาทํางานบัญชีในหนาท่ีใหราชการ 



  ทํางานหลังออกจากตําแหนง เปนการไปทํางานใหผูอ่ืนหลังออกจากงานเดิม โดยอาศัยความรู

หรืออิทธิพลท่ีเดิมมาชิงงาน หรือเอาผลประโยชนโดยไมชอบธรรม เชน เอาความรูในนโยบายและแผนธนาคาร

แหงชาติไปชวยธนาคารเอกชนหลังเกษียน 

 

4. มาตรการของรัฐในการปองกันการเกิดผลประโยชนทับซอนมีดังนี้ 

1. การกําหนดคุณสมบัติพึงประสงคและคุณสมบัติตองหามของเจาหนาท่ีของรัฐ เชน รัฐมนตรี

หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ตองไมดํารงตําแหนงทางราชการหรือท่ีปรึกษา  เจาหนาท่ีของรัฐจะตองไม

เปนกรรมการบริษัท เปนตน 

2. การเปดเผยขอมูลทรัพยสิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัวตอสาธารณะ : การแจงถึงจํานวน

หุนสวนหรือธุรกิจสวนตัววามีอะไรบาง เชน การแจงทรัพยสินสวนบุคคลเม่ือมีขอขัดแยงเกิดข้ึน การแจง

ทรัพยสินของเจาหนาท่ีของรัฐกอนและหลังดํารงตําแหนง 

3. การกําหนดขอพึงปฏิบัติ  เพ่ือเปนการสรางกรอบพฤติกรรมใหเจาหนาท่ีของรัฐยึดม่ันในหลัก

จรรยาบรรณ ไมทําลายความเชื่อม่ันของสังคม หรือกอใหเกิดวิกฤติศรัทธา 
 

5. กรณีตัวอยาง 

  กรณีท่ี 1: การใชตําแหนงหนาท่ีไปดําเนินการเพ่ือประโยชนทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 

  ตัวอยางเชน ขาราชการระดับสูงไดใชอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจ ทําสัญญาวางจางบริษัทท่ี

ปรึกษาท่ีขาราชการผูนี้เปนเจาของอยู 

  กรณีท่ี 2: การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชสวนตัว 

  ตัวอยางเชน  การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐนํารถยนตของทางราชการไปใชในกิจสวนตัว เชน รับสงลูก

ไปโรงเรียน 

  กรณีท่ี 3: การนําขอมูลอันเปนความลับของหนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว 

  ตัวอยางเชน  การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐทราบขอมูลโครงการตัดถนนลวงหนา วาจะมีการตัดถนน

ท่ีดินบริเวณใด ก็ดําเนินการบอกญาติพ่ีนองไปซ้ือท่ีดินบริเวณนั้นลวงหนา เพ่ือหวังท่ีจะขายตอใหกับหนวยงาน

ของรัฐในราคาแพงตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. การเร่ียไร 

 ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนขอ 5 กําหนดใหขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออก

จากตําแหนงหนาท่ีและยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และขอ 6 

กําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการ

อันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 

 การเรี่ยไรมีรูปแบบท่ีหลากหลายและมีความซับซอนมากข้ึน สําหรับหนวยงานของรัฐหรือ

ขาราชการก็มีการเรี่ยไรเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือประโยชนของหนวยงานของรัฐอยูเสมอ เชน การขอรับ

บริจาคเงินหรือทรัพยสินเพ่ือประโยชนสาธารณะ การขอรับการสนับสนุนหรือการชวยเหลือบรรเทาทุกขใน

เหตุการณสําคัญตางๆ แมเรื่องดังกลาวจะเปนวัฒนธรรมท่ีดีท่ีแสดงออกถึงความมีน้ําใจ การเอ้ือเฟอเผื่อแผ

ชวยเหลือเก้ือกูลกัน แตจากการสํารวจพบวามีหนวยงานของรัฐหรือขาราชการบางสวนไดมีการอาศัยวัฒนธรรม

ดังกลาวเปนชองทางในการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ ดําเนินการเรี่ยไรท่ีไมเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ี

เก่ียวของ ทําใหเกิดความไมเปนกลางในการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือใชอํานาจหนาท่ีในทางมิชอบ และนําไปสู

การทุจริตและประพฤติมิชอบ อันกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนโดยท่ัวไป ซ่ึงการกระทําดังกลาวถือเปน

การฝาฝนประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนและเปนความผิดทางวินัยได 

 สํานักงาน ก.พ. จึงกําหนดแนวทางการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพล

เรือน : กรณีการเรี่ยไรเพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับการเรี่ยไร ดังนี้ 

1. หามมิใหจัดใหมีการเรี่ยไรท่ีมิชอบดวยกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร 

พุทธศักราช 2587 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และ      

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 มติคณะรัฐมนตรีและประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

2. หามใชหรือแสดงตําแหนงหนาท่ีราชการใหปรากฏในการเรี่ยไร 

3. หามใชอํานาจหนาท่ีในฐานะขาราชการพลเรือน สั่ง ขอรอง หรือบังคับใหผูใตบังคับบัญชา

หรือบุคคลอ่ืนชวยทําการเรี่ยไรท่ีไมถูกตองตามระเบียบและข้ันตอนของกฎหมาย 

4. หามมิใหนําผลการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติของผูใตบังคับบัญชา หรือบุคคลอ่ืนท่ีเกิดจากการเรี่ยไร

มาประกอบการพิจารณาใหคุณใหโทษ หรือใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล และไมทําใหผูใตบังคับบัญชาหรือ

บุคคลอ่ืนเกิดความเดือดรอนหรือเกิดความอึดอัดใจ 

5. หามเรี่ยไรจากขาราชการ พอคา และประชาชนเพ่ือซ้ือของขวัญใหขาราชการชั้นผูใหญ หรือ

ผูบังคับบัญชา เนื่องในโอกาสตางๆ เชน วันเกิด วันข้ึนปใหม การโยกยาย การเลื่อนตําแหนงการเลี้ยงรับรอง

ขาราชการชั้นผูใหญหรือผูบังคับบัญชาท่ีไปตรวจราชการ ฯลฯ ตลอดจนการมอบของฝาก หรือของอภินันทนาการ

ซ่ึงมีราคาแพง โดยปราศจากเหตุตามปกติประเพณีนิยม หากประสงคจะแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดี  

ควรใชบัตรอวยพรหรือการลงนามในสมุดอวยพรแทน 

6. หามจัดกิจกรรมท่ีกําหนดใหมีการจําหนายบัตรหรือบริจาคเงินหรือทรัพยสินท่ีมีการกําหนด

มูลคาท่ีแนนอน เชน การจําหนายบัตรเขาชมการแสดง การจําหนายบัตรเพ่ือเขารวมการแขงขันกอลฟหรือกีฬาอ่ืน 

เวนแตเปนกรณีท่ีไดรับการอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรหรือไดรับยกเวนตามกฎหมาย 

7. หามใชสัญลักษณ ตราสัญลักษณ หรือทรัพยากรของรัฐ เชน บุคลากร ทรัพยสิน และเวลา

ราชการในการเรี่ยไร เวนแตเปนกรณีท่ีไดรับอนุญาตหรือไดรับยกเวนตามกฎหมาย 

 



กรณีตัวอยาง 

  กรณีท่ี 1: หนวยงานของรัฐออกทําการเรี่ยไรขอรับบริจาคเงิน และสิ่งของเพ่ือชวยเหลือผูประสบ

อุทกภัย สามารถดําเนินการเรี่ยไรไดทันทีโดยไมตองขออนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของ

หนวยงานของรัฐ เนื่องจากเปนกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจําเปนตองดําเนินการชวยเหลือผูเสียหายหรือบรรเทา

ความเสียหายท่ีเกิดจากสาธารณภัย 

  กรณีท่ี 2: หนวยงานของรัฐ จะดําเนินการเรี่ยไรเงินเพ่ือใชประโยชนแกหนวยงานในการจัด

สวัสดิการใหแกเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน โดยจะดําเนินการจัดการแขงขันกอลฟ ซ่ึงมีการขายจํานวนบัตร

แขงขันแกบุคคลท่ัวไป โดยประสงคจะไดรับเงินจากการจัดการแขงขันกอลฟประมาณ 300,000 บาทข้ึนไป 

ในกรณีนี้หนวยงานของรัฐตองไดรับการอนุมติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐกอน จึง

จะดําเนินการได และเม่ือดําเนินการแลวตองรายงานการเงินพรอมท้ังบัญชีใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. การใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด 

 

 ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนขอ 5 กําหนดใหขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออก

จากตําแหนงหนาท่ีและยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และขอ 6 

กําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการ

อันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

ไดกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐไวแลว 

แตหากขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐยังขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และไมใหความสําคัญท่ีจะปฏิบัติตาม

อยางเครงครัด ซ่ึงสงผลใหเกิดความเสี่ยงในการฝาฝนประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนดังกลาว และเปน

ความผิดวินัยได  

 สํานักงาน ก.พ. จึงกําหนดแนวทางการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพล

เรือน : กรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด เพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ มติ

คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด ดังนี้ 

1. ขาราชการตองไมถามนําถึงการให หรือรับของขวัญ ของท่ีระลึก ของกํานัลหรือประโยชนอ่ืนใด 

2. ขาราชการตองไมรับหรือไมใหเงินสด เช็ค พันธบัตร หุน ทองคํา อัญมณี อสังหาริมทรัพย

หรือ 

ประโยชนอ่ืนใด เชน การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะ 

เดียวกัน  

3. ขาราชการตองไมยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวใหหรือรับของขวัญหรือ

ประโยชนอ่ืนใดกับผูท่ีมีความเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ี 

4. กรณีจําเปนตองรับหรือตองใหทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติ

ประเพณีนิยมหรือเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล กอนการใหหรือรับของขวัญ        

ของท่ีระลึก ของกํานัลและหรือประโยชนอ่ืนใด ตองตรวจสอบใหแนใจวาไดปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบตางๆ     

ท่ีเก่ียวของแลว โดยสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีรับหรือใหแกกันนั้น ตองมีมูลคาในการรับจาก แตละ

บุคคล แตละโอกาสไมเกิน 3,000 บาท 

5. การใหหรือการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดในกรณียกเวนหรือจําเปนนั้น อาจเสี่ยงตอ  

ความเปนกลางในการปฏิบัติหนาท่ีในปจจุบันหรือในอนาคตได และควรพึงระวังในการตีมูลคาของขวัญหรือ

ประโยชนอ่ืนใดต่ํากวาความเปนจริง 

6. ควรใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใชบัตรแสดงความยินดีแทนการใหของขวัญ 

เพ่ือเปนการปองกันการฝาฝนกฎ ระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชนในการเสริมสรางทัศนคติในการประหยัดใหแก

ขาราชการ 

 

 

 

 

 



 

กรณีตัวอยาง 

  กรณีท่ี 1: เจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดไดก็ตอเม่ือมีกฎหมาย กฎ หรือ

ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายใหรับได การรับทรัพยสินในเรื่องนี้ ไดแก การรับเงินเดือน การรับ

เงินคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ คาท่ีพักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการตางๆ ท่ีทางราชการจัดให

ท้ังในรูปแบบท่ีเปนสวัสดิการปกติและการจัดสวัสดิการตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของสวนราชการ 

รวมถึงคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารหรือคาอาหารในระหวางการอบรม ประชุม หรือสัมมนา เปนตน 

  ตัวอยางเชน  เจาหนาท่ีของรัฐสามารถรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนงหรือคาจางได เนื่องจาก

มีพระราชบัญญัติเงินเดือน หรือเงินประจําตําแหนงหรือระเบียบฯท่ีเก่ียวของกับคาจางไว หรือเจาหนาท่ีของรัฐ

สามารถรับเงินคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาท่ีพัก คาพาหนะในการเดินทางไปราชการไดเนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกา

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมและระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ

เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2554 

 

  กรณีท่ี 2:การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเปนการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา เชน การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติมีราคาหรือ

มูลคาในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกิน 3,000 บาท 

  ตัวอยางเชน เจาหนาท่ีของรัฐท่ีทําหนาท่ีจัดซ้ือจัดจางในหนวยงานของรัฐ ไมสามารถรับของขวัญ

ราคาแพงจากตัวแทนของบริษัทผูจัดสงสินคาเนื่องในเทศกาลปใหม เพราะมูลคาของขวัญเกิน 3,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. บทลงโทษ 

 ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน หมวด 3 สวนท่ี 2 ระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรมฯ  

ขอ 18ไดกําหนดวาการฝาฝนจริยธรรมตามความในหมวด ๒ ของประมวลจริยธรรมฯ      ถือเปนความผิดวินัย

ตามกฎหมายวาดวย พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

แลวแตกรณี 

ขอ 19 ไดกําหนดวาเม่ือมีการฝาฝนจริยธรรม ผูบังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษทางวินัย วากลาวตักเตือน 

ทําทัณฑบนเปนหนังสือ หรือสั่งใหไดรับการพัฒนาตามท่ีเห็นสมควร 

 

10.กรณีตัวอยาง 

กรณีท่ี 1 

ขอบัญญัติประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ไดกลาวไวนั้นอยูในหมวด ๒ ขอ ๓ – ๑๒ท้ังนี้ขอ

ยกตัวอยางกรณีศึกษาการไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หรือ ฝาฝนประมวลจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม 

ในขอท่ีนาสนใจและควรศึกษา ดังนี้ 

ตัวอยางเชน   ขอ ๕ ขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาท่ีและยึดถือประโย ชน

สวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนโดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้  (๑) ไมนําความสัมพันธ

สวนตัวท่ีตนมีตอบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนญาติพ่ีนอง พรรคพวกเพ่ือนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการ

ใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 

กรณีตัวอยางผูอํานวยการสํานักๆหนึ่ง มีความสัมพันธสวนตัวในฐานะเปนบิดากับบุตรไดจางบุตรชาย

ตนมาทํางานคาจางท่ีไดรับจากทางราชการ จึงเปนรายไดของบุคคลในครอบครัวของผูอํานวยการสํานักๆนั้น ถือวา

เปนผูมีผลประโยชนทางออม และการปกครองบังคับบัญชาของผูอํานวยการ สํานักนั้นกับบุตรชายอาจมีลักษณะ

เปนการใชดุลยพินิจเปนคุณหรือมีการปฏิบัติตอบุตรตางจากบุคลอ่ืนเพราะชอบได 

บทวิเคราะห การท่ีหัวหนานําลูกหลานทํางานในหนวยงาน ซ่ึงตนเองเปนผูบังคับบัญชาโดยตรง อาจทํา

ใหเปนท่ีเคลือบแคลงสงสัยแกผูท่ีพบเห็นไดวาอาจใชดุลยพินิจในการปฏิบัติตอลูกหลานนั้นเปนกรณีพิเศษ 

ในทางเปนคุณแกลูกหลานมากกวาคนอ่ืน จึงเปนการไมสมควรท่ีจะกระทําเชนนั้น 

 

 

 

 



กรณีท่ี 2 

 วิโรจน ประธานคณะกรรมการจัดซ้ือครุภัณฑในหนวยงานราชการ ไดวางแผนและออก

กฎเกณฑการจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือผลประโยชนของบริษัทท่ีเขาเปนหุนสวนอยางลับๆ ไพศาลผูใตบังคับบัญชาของ

นายวิโรจนตรวจพบเขา จึงตองการท่ีจะรักษาผลประโยชนของทางราชการไวแตกังวลวาจะสงผลตอหนาท่ี   

การงานของตน เรื่องมาถึงวันสรุปผลบนโตะประชุม เขาจะตัดสินใจเชนไรตอไป.... 

 ขอสรุป : กรณีท่ีนายไพศาลมีความคิดเห็นคัดคานผูบังคับบัญชาในท่ีประชุมโดยยึดม่ันใน

หลักการและความถูกตองเปนสําคัญ ถือวาเปนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ ขอ 3(4)  ซ่ึงนอกจากการ

คัดคานแลว ควรจัดทําบันทึกคําคัดคานของตนไวในรายงานการประชุม หรือในเรื่องนั้นแลวแตกรณี เพ่ือให

สามารถเปนหลักฐานปองกันการมีสวนรวมรูเห็นในการกระทําดังกลาว นอกจากนั้นนายไพศาลยังมีการกระทํา

ท่ีสอดคลองกับประมวลจริยธรรมฯ ขอ 4(3)  กลาวคือไดตรวจพบวาหลักเกณฑการจัดซ้ือครุภัณฑท่ีกําหนดนั้น

อาจมีการ “ล็อคสเปค” โดยไมทราบมากอนวา บริษัทท่ีมายื่นเปนบริษัทท่ีนายวิโรจนผูบังคับบัญชามีสวนไดเสีย 

แสดงถึงการเปนผูมีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบและใชดุลยพินิจในการตัดสินใจอยาง

ตรงไปตรงมาตามขอมูลหลักฐานท่ีปรากฏ 

 สวนนายวิโรจนถือวาไดกระทําการฝาฝน ประมวลจริยธรรมฯ ขอ 6(3)  ท่ีวา ตองไมเสนอหรือ

อนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา ซ่ึงตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะไดรับประโยชนอัน  

มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย เหตุเพราะไดมีการวางแผนออกกฎเกณฑการจัดซ้ือครุภัณฑ เพ่ือใหบริษัทท่ี

ตนเองเปนหุนสวนไดรับผลประโยชน จึงถือวาเปนการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ และเปนการกระทําท่ี

ขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 

 

กรณีท่ี 3 

 วิชัยผูประมูลงานสรางตึกสํานักงานของสถานท่ีราชการแหงหนึ่งเดินทางมาเพ่ืออวยพรปใหม

ใหกับนายสุทิน รองอธิบดีผูดูแลโครงการกอสรางตึกท่ีนายวิชัยเคยประมูลได นายวิชัยยื่นกระเชาผลไม พรอม

ท้ังคะยั้นคะยอใหนายสุทินรับซองเงินสดท่ีเปนสินน้ําใจเล็กนอยสําหรับเพ่ือนๆ ขาราชการในสวนท่ีดูแลโครงการ

นี้นําไปแบงกัน นายสุทินจะทําอยางไรดีกับเหตุการณนี้.... 

 ขอสรุป: ถึงแมวาประชาชนมีความตั้งใจท่ีจะนําของขวัญมาใหขาราชการตามธรรมเนียมปฏิบัติ 

แตตองระมัดระวังมูลคาของขวัญแตละราย จะตองจายไมเกิน 3,000 บาท ตามท่ีมติของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กําหนดไว หากทานไมทราบท่ีมา ราคา หรือไมแนใจวาของขวัญชิ้นนั้นๆ จะรับไวไดหรือไม ทานไมควร

รับของขวัญนั้น สอดคลองตาม ประมวลจริยธรรมฯ ขอ 6(1)  คือ ขาราชการตองละเวนจากการแสวงหา

ผลประโยชนท่ีมิชอบโดยเฉพาะไมเรียกรองหรือยอมรับของขวัญของตนเอง รับใหญาติ หรือใหคนอ่ืนมารับแทน

ตน ไมวาจะกอนหรือหลังการปฏิบัติหนาท่ี ยกเวนเปนการใหโดยชอบธรรมเนียมปฏิบัติ หรอืท่ีใหตามประเพณี

แชอยางเหมาะสมแกบุคคลท่ัวไป 

 

 



กรณีท่ี 4 

 นางสาว ก  นักแสดงละครโทรทัศนชื่อดังเดินทางมาติดตอราชการท่ีสวนราชการแหงหนึ่ง 

ขณะนั้นเองมีหญิงตั้งครรภ ผูสูงอายุ พระภิกษุ และชายตาบอดเดินเขามาภายในสํานักงาน เจาหนาท่ีจึงจัด

ชองทางพิเศษใหบุคคลเหลานั้นไดรับบริการกอน นางสาว ก จึงใหผูจัดการสวนตัวไปพูดคุยกับเจาหนาท่ีเพ่ือขอ

เขาชองทางพิเศษบาง เจาหนาท่ีหยุดคิดชั่วครูแลวบอกกับผูจัดการสวนตัว นางสาว ก วา.......... 

 ขอสรุป : จากเหตุการณนี้เปนไปตาม ประมวลจริยธรรมฯ ขอ 8(3)  ท่ีวาดวยการใหบริการแก

ประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดี ปราศจากอคติ ไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรม ยกเวนเปนการ

ดําเนินการตามมาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรค หรือเปนการสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและ

เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเปนการปฏิบัติท่ีสมเหตุสมผล เปนธรรม เปนท่ียอมรับโดยท่ัวกัน ซ่ึง

หนวยงานใดเห็นวาผูรับบริการควรไดรับการบริการเปนกรณีพิเศษ เชน หญิงตั้งครรภ คนชรา ผูพิการ รวมไปถึง

พระภิกษุและแมชี ควรเปดเปนชองทางพิเศษหรือชองทางฉุกเฉิน และ ประกาศใหผูรับบริการทราบเปนการ

ท่ัวไป 

 ในสวนของนางสาว กทางเจาหนาท่ีจะตองอธิบายใหผูจัดการสวนตัวเขาใจวาตองปฏิบัติตามข้ันตอนของ

ทางราชการ เพราะนางสาว ก ไมอยูในขายท่ีควรไดรับบริการในชองทางพิเศษ แมจะเปนนักแสดงชื่อดังก็ตอง

ไดรับบริการในชองประชาชนท่ัวไป โดยไมเลือกปฏิบัติและไมเอ้ือประโยชนแกบุคคลใดเปนพิเศษ 

 

 

 

********************************* 


