6. ผลประโยชนทับซอน
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ได กําหนดใหมี มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการในการ
ปองกัน ปญหาผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการหลายประการ 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)มีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของ จนสงผล
กระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ ในตําแหนง นั้นการกระทํา ดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว
ทั้งเจตนาหรือไมเจตนาหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใดพฤติกรรม
เหลานี้เปนการ กระทํา ความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ที่ตองคํานึง ถึงผลประโยชนสาธารณะ
(ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
ผลประโยชนสวนตน(private interest)คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลตอบุคคล/กลุม ไมวาในทางบวกหรือลบไมได
ครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจของเจาหนาที่ แตรวมถึงคนที่ติดตอสัมพันธดวย เชน เพื่อน
ญาติคูแขง ศัตรูเมื่อใดเจาหนาที่ประสงคจะใหคนเหลานี้ไดหรือเสียประโยชน เมื่อนั้นก็ถือวามีเรื่องผลประโยชน
สวนตนมาเกี่ยวของ
ผลประโยชนสาธารณะ (Public interest) คือประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลประโยชนของ
ปจเจกบุคคล และไมใชผลประโยชนของกลุมคน

2. ปจจัยที่ทําใหเกิดผลประโยชนทับซอน มีดังนี้
1. บุคคลดํารงตําแหนงของรัฐที่ตองรับผิดชอบตอประโยชนสาธารณะ
2. เกิดภาวะผลประโยชนสวนตนเขามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใชดุลยพินิจ
3. เกิดการตัดสินใจเพื่อประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม

3. การกระทําที่อยูในขายของผลประโยชนทับซอน เชน
รับผลประโยชน คือ การรับสินบน หรือการรับของขวัญ เชน เปนเจาหนาที่สรรพากรแลวรับเงิน
จากผูมีเสียภาษี หรือเปนเจาหนาที่จัดซื้อแลวไปรับไมกอลฟจากรานคา เปนตน
ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่เพื่อสงผลที่เปนคุณแก
ฝายใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม
ใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนสวนตนไดแก การใชรถราชการ หรือคอมพิวเตอรของ
ราชการทํางานสวนตัว เปนตน
ใชขอมูลลับของทางราชการเชน รูวาราชการจะตัดถนน แลวรีบชิงไปซื้อที่ดักหนาไวกอน
รับงานนอก ไดแก การเปดบริษัทหาดินซอนบริษัทที่ตนเองทํางาน เชน เปนพนักงานขายแอบ
เอาสินคาตัวเองมาขายแขง หรือเชน นักบัญชีที่รับงานสวนตัวจนไมมีเวลาทํางานบัญชีในหนาที่ใหราชการ

ทํางานหลังออกจากตําแหนง เปนการไปทํางานใหผูอื่นหลังออกจากงานเดิม โดยอาศัยความรู
หรืออิทธิพลที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาผลประโยชนโดยไมชอบธรรม เชน เอาความรูในนโยบายและแผนธนาคาร
แหงชาติไปชวยธนาคารเอกชนหลังเกษียน

4. มาตรการของรัฐในการปองกันการเกิดผลประโยชนทับซอนมีดังนี้
1. การกําหนดคุณสมบัติพึงประสงคและคุณสมบัติตองหามของเจาหนาที่ของรัฐ เชน รัฐมนตรี
หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ตองไมดํารงตําแหนงทางราชการหรือที่ปรึกษา เจาหนาที่ของรัฐจะตองไม
เปนกรรมการบริษัท เปนตน
2. การเปดเผยขอมูลทรัพยสิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัวตอสาธารณะ : การแจงถึงจํานวน
หุนสวนหรือธุรกิจสวนตัววามีอะไรบาง เชน การแจงทรัพยสินสวนบุคคลเมื่อมีขอขัดแยงเกิดขึ้น การแจง
ทรัพยสินของเจาหนาที่ของรัฐกอนและหลังดํารงตําแหนง
3. การกําหนดขอพึงปฏิบัติ เพื่อเปนการสรางกรอบพฤติกรรมใหเจาหนาที่ของรัฐยึดมั่นในหลัก
จรรยาบรรณ ไมทําลายความเชื่อมั่นของสังคม หรือกอใหเกิดวิกฤติศรัทธา

5. กรณีตัวอยาง
กรณีที่ 1: การใชตําแหนงหนาที่ไปดําเนินการเพื่อประโยชนทางธุรกิจของตนเองโดยตรง
ตัวอยางเชน ขาราชการระดับสูงไดใชอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจ ทําสัญญาวางจางบริษัทที่
ปรึกษาที่ขาราชการผูนี้เปนเจาของอยู
กรณีที่ 2: การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชสวนตัว
ตัวอยางเชน การที่เจาหนาที่ของรัฐนํารถยนตของทางราชการไปใชในกิจสวนตัว เชน รับสงลูก
ไปโรงเรียน
กรณีที่ 3: การนําขอมูลอันเปนความลับของหนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว
ตัวอยางเชน การที่เจาหนาที่ของรัฐทราบขอมูลโครงการตัดถนนลวงหนา วาจะมีการตัดถนน
ที่ดินบริเวณใด ก็ดําเนินการบอกญาติพี่นองไปซื้อที่ดินบริเวณนั้นลวงหนา เพื่อหวังที่จะขายตอใหกับหนวยงาน
ของรัฐในราคาแพงตอไป

7. การเรี่ยไร
ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนขอ 5 กําหนดใหขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออก
จากตําแหนงหนาที่และยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และขอ 6
กําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําการ
อันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม
การเรี่ยไรมีรูปแบบที่หลากหลายและมีความซับซอนมากขึ้น สําหรับหนวยงานของรัฐหรือ
ขาราชการก็มีการเรี่ยไรเพื่อประโยชนสาธารณะหรือประโยชนของหนวยงานของรัฐอยูเสมอ เชน การขอรับ
บริจาคเงินหรือทรัพยสินเพื่อประโยชนสาธารณะ การขอรับการสนับสนุนหรือการชวยเหลือบรรเทาทุกขใน
เหตุการณสําคัญตางๆ แมเรื่องดังกลาวจะเปนวัฒนธรรมที่ดีที่แสดงออกถึงความมีน้ําใจ การเอื้อเฟอเผื่อแผ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน แตจากการสํารวจพบวามีหนวยงานของรัฐหรือขาราชการบางสวนไดมีการอาศัยวัฒนธรรม
ดังกลาวเปนชองทางในการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ ดําเนินการเรี่ยไรที่ไมเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของ ทําใหเกิดความไมเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือใชอํานาจหนาที่ในทางมิชอบ และนําไปสู
การทุจริตและประพฤติมิชอบ อันกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งการกระทําดังกลาวถือเปน
การฝาฝนประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนและเปนความผิดทางวินัยได
สํานักงาน ก.พ. จึงกําหนดแนวทางการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพล
เรือน : กรณีการเรี่ยไรเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการเรี่ยไร ดังนี้
1. หามมิใหจัดใหมีการเรี่ยไรที่มิชอบดวยกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร
พุทธศักราช 2587 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มติคณะรัฐมนตรีและประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
2. หามใชหรือแสดงตําแหนงหนาที่ราชการใหปรากฏในการเรี่ยไร
3. หามใชอํานาจหนาที่ในฐานะขาราชการพลเรือน สั่ง ขอรอง หรือบังคับใหผูใตบังคับบัญชา
หรือบุคคลอื่นชวยทําการเรี่ยไรที่ไมถูกตองตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย
4. หามมิใหนําผลการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติของผูใตบังคับบัญชา หรือบุคคลอื่นที่เกิดจากการเรี่ยไร
มาประกอบการพิจารณาใหคุณใหโทษ หรือใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล และไมทําใหผูใตบังคับบัญชาหรือ
บุคคลอื่นเกิดความเดือดรอนหรือเกิดความอึดอัดใจ
5. หามเรี่ยไรจากขาราชการ พอคา และประชาชนเพื่อซื้อของขวัญใหขาราชการชั้นผูใหญ หรือ
ผูบังคับบัญชา เนื่องในโอกาสตางๆ เชน วันเกิด วันขึ้นปใหม การโยกยาย การเลื่อนตําแหนงการเลี้ยงรับรอง
ขาราชการชั้นผูใหญหรือผูบังคับบัญชาที่ไปตรวจราชการ ฯลฯ ตลอดจนการมอบของฝาก หรือของอภินันทนาการ
ซึ่งมีราคาแพง โดยปราศจากเหตุตามปกติประเพณีนิยม หากประสงคจะแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดี
ควรใชบัตรอวยพรหรือการลงนามในสมุดอวยพรแทน
6. หามจัดกิจกรรมที่กําหนดใหมีการจําหนายบัตรหรือบริจาคเงินหรือทรัพยสินที่มีการกําหนด
มูลคาที่แนนอน เชน การจําหนายบัตรเขาชมการแสดง การจําหนายบัตรเพื่อเขารวมการแขงขันกอลฟหรือกีฬาอื่น
เวนแตเปนกรณีที่ไดรับการอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรหรือไดรับยกเวนตามกฎหมาย
7. หามใชสัญลักษณ ตราสัญลักษณ หรือทรัพยากรของรัฐ เชน บุคลากร ทรัพยสิน และเวลา
ราชการในการเรี่ยไร เวนแตเปนกรณีที่ไดรับอนุญาตหรือไดรับยกเวนตามกฎหมาย

กรณีตัวอยาง
กรณีที่ 1: หนวยงานของรัฐออกทําการเรี่ยไรขอรับบริจาคเงิน และสิ่งของเพื่อชวยเหลือผูประสบ
อุทกภัย สามารถดําเนินการเรี่ยไรไดทันทีโดยไมตองขออนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของ
หนวยงานของรัฐ เนื่องจากเปนกรณีที่หนวยงานของรัฐจําเปนตองดําเนินการชวยเหลือผูเสียหายหรือบรรเทา
ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย
กรณีที่ 2: หนวยงานของรัฐ จะดําเนินการเรี่ยไรเงินเพื่อใชประโยชนแกหนวยงานในการจัด
สวัสดิการใหแกเจาหนาที่ภายในหนวยงาน โดยจะดําเนินการจัดการแขงขันกอลฟ ซึ่งมีการขายจํานวนบัตร
แขงขันแกบุคคลทั่วไป โดยประสงคจะไดรับเงินจากการจัดการแขงขันกอลฟประมาณ 300,000 บาทขึ้นไป
ในกรณีนี้หนวยงานของรัฐตองไดรับการอนุมติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐกอน จึง
จะดําเนินการได และเมื่อดําเนินการแลวตองรายงานการเงินพรอมทั้งบัญชีใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ตรวจสอบ

8. การใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด
ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนขอ 5 กําหนดใหขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออก
จากตําแหนงหนาที่และยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และขอ 6
กําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําการ
อันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ไดกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐไวแลว
แตหากขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐยังขาดความรูความเขาใจที่ถูกตอง และไมใหความสําคัญที่จะปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด ซึ่งสงผลใหเกิดความเสี่ยงในการฝาฝนประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนดังกลาว และเปน
ความผิดวินัยได
สํานักงาน ก.พ. จึงกําหนดแนวทางการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพล
เรือน : กรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด ดังนี้
1. ขาราชการตองไมถามนําถึงการให หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกํานัลหรือประโยชนอื่นใด
2.
ขาราชการตองไมรับหรือไมใหเงินสด เช็ค พันธบัตร หุน ทองคํา อัญมณี อสังหาริมทรัพย
หรือ
ประโยชนอื่นใด เชน การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน
3. ขาราชการตองไมยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวใหหรือรับของขวัญหรือ
ประโยชนอื่นใดกับผูที่มีความเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่
4. กรณีจําเปนตองรับหรือตองใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติ
ประเพณีนิยมหรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล กอนการใหหรือรับของขวัญ
ของที่ระลึก ของกํานัลและหรือประโยชนอื่นใด ตองตรวจสอบใหแนใจวาไดปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบตางๆ
ที่เกี่ยวของแลว โดยสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชนอื่นใดที่รับหรือใหแกกันนั้น ตองมีมูลคาในการรับจาก แตละ
บุคคล แตละโอกาสไมเกิน 3,000 บาท
5. การใหหรือการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดในกรณียกเวนหรือจําเปนนั้น อาจเสี่ยงตอ
ความเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ในปจจุบันหรือในอนาคตได และควรพึงระวังในการตีมูลคาของขวัญหรือ
ประโยชนอื่นใดต่ํากวาความเปนจริง
6. ควรใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใชบัตรแสดงความยินดีแทนการใหของขวัญ
เพื่อเปนการปองกันการฝาฝนกฎ ระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชนในการเสริมสรางทัศนคติในการประหยัดใหแก
ขาราชการ

กรณีตัวอยาง
กรณีที่ 1: เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดไดก็ตอเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือ
ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายใหรับได การรับทรัพยสินในเรื่องนี้ ไดแก การรับเงินเดือน การรับ
เงินคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ คาที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการตางๆ ที่ทางราชการจัดให
ทั้งในรูปแบบที่เปนสวัสดิการปกติและการจัดสวัสดิการตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของสวนราชการ
รวมถึงคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารหรือคาอาหารในระหวางการอบรม ประชุม หรือสัมมนา เปนตน
ตัวอยางเชน เจาหนาที่ของรัฐสามารถรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนงหรือคาจางได เนื่องจาก
มีพระราชบัญญัติเงินเดือน หรือเงินประจําตําแหนงหรือระเบียบฯที่เกี่ยวของกับคาจางไว หรือเจาหนาที่ของรัฐ
สามารถรับเงินคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาที่พัก คาพาหนะในการเดินทางไปราชการไดเนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกา
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติมและระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
กรณีที่ 2:การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐที่เปนการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา เชน การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือ
มูลคาในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกิน 3,000 บาท
ตัวอยางเชน เจาหนาที่ของรัฐที่ทําหนาที่จัดซื้อจัดจางในหนวยงานของรัฐ ไมสามารถรับของขวัญ
ราคาแพงจากตัวแทนของบริษัทผูจัดสงสินคาเนื่องในเทศกาลปใหม เพราะมูลคาของขวัญเกิน 3,000 บาท

9. บทลงโทษ
ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน หมวด 3 สวนที่ 2 ระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรมฯ
ขอ 18ไดกําหนดวาการฝาฝนจริยธรรมตามความในหมวด ๒ ของประมวลจริยธรรมฯ ถือเปนความผิดวินัย
ตามกฎหมายวาดวย พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
แลวแตกรณี
ขอ 19 ไดกําหนดวาเมื่อมีการฝาฝนจริยธรรม ผูบังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษทางวินัย วากลาวตักเตือน
ทําทัณฑบนเปนหนังสือ หรือสั่งใหไดรับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร

10.กรณีตัวอยาง
กรณีที่ 1
ขอบัญญัติประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ไดกลาวไวนั้นอยูในหมวด ๒ ขอ ๓ – ๑๒ทั้งนี้ขอ
ยกตัวอยางกรณีศึกษาการไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หรือ ฝาฝนประมวลจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม
ในขอที่นาสนใจและควรศึกษา ดังนี้
ตัวอยางเชน ขอ ๕ ขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่และยึดถือประโย
ชน
สวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนโดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ (๑) ไมนําความสัมพันธ
สวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนญาติพี่นอง พรรคพวกเพื่อนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการ
ใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
กรณีตัวอยางผูอํานวยการสํานักๆหนึ่ง มีความสัมพันธสวนตัวในฐานะเปนบิดากับบุตรไดจางบุตรชาย
ตนมาทํางานคาจางที่ไดรับจากทางราชการ จึงเปนรายไดของบุคคลในครอบครัวของผูอํานวยการ
สํานักๆนั้น ถือวา
เปนผูมีผลประโยชนทางออม และการปกครองบังคับบัญชาของผูอํานวยการ สํานักนั้น กับบุตรชายอาจมีลักษณะ
เปนการใชดุลยพินิจเปนคุณหรือมีการปฏิบัติตอบุตรตางจากบุคลอื่นเพราะชอบได
บทวิเคราะห การที่หัวหนานําลูกหลานทํางานในหนวยงาน ซึ่งตนเองเปนผูบังคับบัญชาโดยตรง อาจทํา
ใหเปนที่เคลือบแคลงสงสัยแกผูที่พบเห็นไดวาอาจใชดุลยพินิจในการปฏิบัติตอลูกหลานนั้นเปนกรณีพิเศษ
ในทางเปนคุณแกลูกหลานมากกวาคนอื่น จึงเปนการไมสมควรที่จะกระทําเชนนั้น

กรณีที่ 2
วิโรจน ประธานคณะกรรมการจัดซื้อครุภัณฑในหนวยงานราชการ ไดวางแผนและออก
กฎเกณฑการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อผลประโยชนของบริษัทที่เขาเปนหุนสวนอยางลับๆ ไพศาลผูใตบังคับบัญชาของ
นายวิโรจนตรวจพบเขา จึงตองการที่จะรักษาผลประโยชนของทางราชการไวแตกังวลวาจะสงผลตอหนาที่
การงานของตน เรื่องมาถึงวันสรุปผลบนโตะประชุม เขาจะตัดสินใจเชนไรตอไป....
ขอสรุป : กรณีที่นายไพศาลมีความคิดเห็นคัดคานผูบังคับบัญชาในที่ประชุมโดยยึดมั่นใน
หลักการและความถูกตองเปนสําคัญ ถือวาเปนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ ขอ 3(4) ซึ่งนอกจากการ
คัดคานแลว ควรจัดทําบันทึกคําคัดคานของตนไวในรายงานการประชุม หรือในเรื่องนั้นแลวแตกรณี เพื่อให
สามารถเปนหลักฐานปองกันการมีสวนรวมรูเห็นในการกระทําดังกลาว นอกจากนั้นนายไพศาลยังมีการกระทํา
ที่สอดคลองกับประมวลจริยธรรมฯ ขอ 4(3) กลาวคือไดตรวจพบวาหลักเกณฑการจัดซื้อครุภัณฑที่กําหนดนั้น
อาจมีการ “ล็อคสเปค” โดยไมทราบมากอนวา บริษัทที่มายื่นเปนบริษัทที่นายวิโรจนผูบังคับบัญชามีสวนไดเสีย
แสดงถึงการเปนผูมีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบและใชดุลยพินิจในการตัดสินใจอยาง
ตรงไปตรงมาตามขอมูลหลักฐานที่ปรากฏ
สวนนายวิโรจนถือวาไดกระทําการฝาฝน
ประมวลจริยธรรมฯ ขอ 6(3) ที่วา ตองไมเสนอหรือ
อนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะไดรับประโยชนอัน
มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย เหตุเพราะไดมีการวางแผนออกกฎเกณฑการจัดซื้อครุภัณฑ เพื่อใหบริษัทที่
ตนเองเปนหุนสวนไดรับผลประโยชน จึงถือวาเปนการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ และเปนการกระทําที่
ขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม

กรณีที่ 3
วิชัยผูประมูลงานสรางตึกสํานักงานของสถานที่ราชการแหงหนึ่งเดินทางมาเพื่ออวยพรปใหม
ใหกับ นายสุทิน รองอธิบดีผูดูแลโครงการกอสรางตึกที่นายวิชัยเคยประมูลได นายวิชัยยื่นกระเชาผลไม พรอม
ทั้งคะยั้นคะยอใหนายสุทินรับซองเงินสดที่เปนสินน้ําใจเล็กนอยสําหรับเพื่อนๆ ขาราชการในสวนที่ดูแลโครงการ
นี้นําไปแบงกัน นายสุทินจะทําอยางไรดีกับเหตุการณนี้....
ขอสรุป: ถึงแมวาประชาชนมีความตั้งใจที่จะนําของขวัญมาใหขาราชการตามธรรมเนียมปฏิบัติ
แตตองระมัดระวังมูลคาของขวัญแตละราย จะตองจายไมเกิน 3,000 บาท ตามที่มติของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนดไว หากทานไมทราบที่มา ราคา หรือไมแนใจวาของขวัญชิ้นนั้นๆ จะรับไวไดหรือไม ทานไมควร
รับของขวัญนั้น สอดคลองตาม ประมวลจริยธรรมฯ ขอ 6(1) คือ ขาราชการตองละเวนจากการแสวงหา
ผลประโยชนที่มิชอบโดยเฉพาะไมเรียกรองหรือยอมรับของขวัญของตนเอง รับใหญาติ หรือใหคนอื่นมารับแทน
ตน ไมวาจะกอนหรือหลังการปฏิบัติหนาที่ ยกเวนเปนการใหโดยชอบธรรมเนียมปฏิบัติ หรอืที่ใหตามประเพณี
แชอยางเหมาะสมแกบุคคลทั่วไป

กรณีที่ 4
นางสาว ก นักแสดงละครโทรทัศนชื่อดังเดินทางมาติดตอราชการที่สวนราชการแหงหนึ่ง
ขณะนั้นเองมีหญิงตั้งครรภ ผูสูงอายุ พระภิกษุ และชายตาบอดเดินเขามาภายในสํานักงาน เจาหนาที่จึงจัด
ชองทางพิเศษใหบุคคลเหลานั้นไดรับบริการกอน นางสาว ก จึงใหผูจัดการสวนตัวไปพูดคุยกับเจาหนาที่เพื่อขอ
เขาชองทางพิเศษบาง เจาหนาที่หยุดคิดชั่วครูแลวบอกกับผูจัดการสวนตัว นางสาว ก วา..........
ขอสรุป : จากเหตุการณนี้เปนไปตาม ประมวลจริยธรรมฯ ขอ 8(3) ที่วาดวยการใหบริการแก
ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ ไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรม ยกเวน เปนการ
ดําเนินการตามมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรค หรือเปนการสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและ
เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น หรือเปนการปฏิบัติที่สมเหตุสมผล เปนธรรม เปนที่ยอมรับโดยทั่วกัน ซึ่ง
หนวยงานใดเห็นวาผูรับบริการควรไดรับการบริการเปนกรณีพิเศษ เชน หญิงตั้งครรภ คนชรา ผูพิการ รวมไปถึง
พระภิกษุและแมชี ควรเปดเปนชองทางพิเศษหรือชองทางฉุกเฉิน และ ประกาศใหผูรับบริการทราบเปนการ
ทั่วไป
ในสวนของนางสาว กทางเจาหนาที่จะตองอธิบายใหผูจัดการสวนตัวเขาใจวาตองปฏิบัติตามขั้นตอนของ
ทางราชการ เพราะนางสาว ก ไมอยูในขายที่ควรไดรับบริการในชองทางพิเศษ แมจะเปนนักแสดงชื่อดังก็ตอง
ไดรับบริการในชองประชาชนทั่วไป โดยไมเลือกปฏิบัติและไมเอื้อประโยชนแกบุคคลใดเปนพิเศษ
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