
 
ระเบียบวาระการประชุมใหความรูเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน    

 วันท่ี  18  กุมภาพันธ ๒๕๖4  เวลา ๑3.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลสบเมย   
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องสืบเนื่อง (ถามี) 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
     ๓.๑ ความหมายของผลประโยชนทับซอแ 

   ๓.๒ การปองกันผลประโยชนทับซอน/การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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รายงานการประชุมใหความรูเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน    
วันท่ี  18  กุมภาพันธ ๒๕๖4  เวลา ๑3.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

ณ หองประชุมโรงพยาบาลสบเมย  
------------------------------------ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงทราบ 

-  ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องสืบเนื่อง (ถามี) 

-  ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือทราบ (ใหความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน) 

  ๓.๑ ความหมายของผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests)  คือ  ผลประโยชนทับซอนหรือ
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน สวนรวมหรือผลประโยชนขัดกัน  หมายถึง  การท่ี
เจาหนาท่ีรัฐปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนสวนตนหรือพวกพองเปนหลักซ่ึงถือเปนความผิดเชิงจริยธรรมและเปน
ความผิดข้ันแรกท่ีจะนําไปสูการทุจริต สํานักงาน ก.พ. ไดนิยามความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนทับซอนและ
ผลประโยชนสวนรวมหรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณหรือการกระทําท่ีบุคคลไมวาจะเปนนักการ 
เมือง ขาราชการ พนักงาน บริษัท หรือผูบริการมีผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ี
ในตําแหนงหนาท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม กลาวคือ การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงของตนอันกอใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือพวกพอง มากกวาประโยชนสวนรวม 
ซ่ึงการกระทําดังกลาวจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาและไมเจตนาในรูปแบบท่ีหลากหลาย จนกระท่ัง
กลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติท่ีไมเห็นวาเปนความผิด ตัวอยางการกระทํา ดังกลาวมีใหพบเห็นไดมากในสังคม สงผลให
บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากการยึด ผลประโยชนสวนตนเปนหลักไดสงผลเสียหายใหเกิดข้ึนกับ
ประเทศชาติกอใหเกิดการกระทําท่ีผิดจริยธรรมและ จรรยาบรรณของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงประโยชน
สาธารณะ แตทําหนาท่ีกลับตัดสินใจหรือปฏิบัติ หนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนสวนตนหรือพวกพองเปนหลัก  

ความขัดแยง Conflict สถานการณท่ีขัดกัน ไมลงรอยเปนเหตุการณอันเกิดข้ึน เม่ือบุคคลไมสามารถ 
ตัดสินใจกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ความขัดแยงอาจเกิดข้ึนไดจากความไมลงรอยกันในเรื่องความคิดแนวทางปฏิบัติหรือ
ผลประโยชน  

ผลประโยชนสวนตัว  Private Interest  เปนผลตอบแทนท่ีบุคคลไดรับโดยเห็นวามีคุณคาท่ีจะสนอง 
ตอบความตองการของตนเองหรือของกลุมท่ีตนเองเก่ียวของ ผลประโยชนเปนสิ่งจูงใจใหคนเรา มีพฤติกรรมตางๆเพ่ือ
สนองความตองการท้ังหลาย  

ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ Public Interest  สิ่งใดก็ตามท่ีใหประโยชนสุขแก 
กลุมบุคคลท้ังหลายในสังคม ผลประโยชนสาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชนตอมวลสมาชิกในสังคม พฤติกรรมท่ีเขา
ขายผลประโยชนทับซอน เจาหนาท่ีของรัฐควรมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวม 
มากกวาประโยชนสวนตนเสมอ  

พฤติกรรมท่ีเขาขายผลประโยชนทับซอนหรือเขาขายความขัดแยง ระหวางผลประโยชนสวนตนและ 
ผลประโยชนสวนรวมท่ีสงผลกระทบอยางรุนแรงตอสังคมไทย ไดแก  

๑. หาประโยชนใหตนเองหรือการใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจ หนาท่ีทําให 
บริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน   
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๒. รับผลประโยชนคือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับเงินจากผู 
มาเสียภาษีหรือเปนเจาหนาท่ีจัดซ้ือแลวรับของกํานัลจากรานคา  

๓. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาท่ีเกิดสงผลท่ีเปนคุณแกฝาย 
ใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม  

๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนตหรือคอมพิวเตอรของราชการ 
ทํางานสวนตัว  

๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เปนการทําขอมูลลับขอทางราชการไมเปดเผยเพ่ือรับสิ่งตอบ แทนท่ี 
เปนประโยชนในรูปของเงินหรือประโยชนอ่ืนๆ หรือนําไปเปดเผยใหญาติหรือพวกพองเพ่ือแสวงหาประโยชนจากขอมูล
เหลานั้น  

๖. การทํางานพิเศษ เชน เปนท่ีปรึกษาหรือตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจซอนกับหนวยงานท่ีตนเอง ทํางานอยู 
๗. การทํางานหลังเกษียณ คือการทํางานกับผูอ่ืนหลังออกจากท่ีทํางานเดิม โดยใชความรู หรืออิทธิพล 

จากท่ีเคยปฏิบัติหนาท่ีราชการมารับงาน หรือเอาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง  
องคกรสากล  Organization   for   Economic   Cooperation  and   Development  นิยามผลประโยชน 

ทับซอน Conflict of Interest เปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ ผลประโยชนทับซอน มี ๓ ประเภท  

๑. ผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง   Actual  มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ 
สาธารณะเกิดข้ึน  

๒. ผลประโยชนทับซอนท่ีเห็น Perceived & Apparent เปนผบประโยชนทับซอนท่ีคนเห็นวามีแต 
จริงๆ อาจไมมีก็ได ถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซ่ึงผลเสียไมนอยกวา
การจัดการผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาท่ีไมเพียงแตจะตองประพฤติตนอยางมีจริยธรรม
เทานั้น แตตองทําใหคนอ่ืนๆ รับรูและเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง  

๓. ผลประโยชนทับซอนท่ีเปนไปได Potential ผลประโยชนสวนตนท่ีมีในปจจุบันอาจจะทับซอนกับ 
ผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต  

หนาท่ีทับซอน Conflict of Duty หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน  Competing  Interests  มี 
๒ ประเภท คือ 

๑. ประเภทแรก  เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาท่ีใหนวยงาน 
และเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเม่ือไมสามารถแยกแยะ บทบาทหนาท่ีท้ัง
สองออกจากกันได อาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพ หรือแมกระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือ ผิดกฎหมาย ปกติ
หนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้ โดยแยกแยะบทบาทหนาท่ีตางๆ ใหชัดเจน แตก็ยังมีปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
หนวยงานท่ีมีกําลังคนนอยหรือมีเจาหนาท่ีบางคนเทานั้นท่ีสามารถทํางานบางอยางท่ีคนอ่ืนๆ ทําไมได คนสวนใหญไม
คอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเก่ียวของ 

๒. ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่งบทบาท และการทําบทบาท 
หนาท่ีในหนวยงานหนึ่งนั้น ทําใหไดขอมูลภายในบางอยางท่ีอาจนํามาใชประโยชนแกการทําบทบาท หนาท่ีใหแกอีก
หนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือ ถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง / อคติตอคนบางกลุม ควร
ถือวาหนาท่ีทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทํา
หนาท่ีตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนํามาจัดการกับหนาท่ีทับซอนได  

มติท่ีประชุม   รบัทราบ 
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           ๓.๒ การปองกันผลประโยชนทับซอน/การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แนวทางข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
ปจจัย ๓ ประการท่ีทำใหเกิดความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

• บุคคลดำรงตำแหนงของรัฐท่ีตองรับผิดชอบตอประโยชนสาธารณะ 

• เกิดภาวะผลประโยชนสวนตนเขามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใชดุลพินิจ 

• เกิดการตัดสินใจเพ่ือประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม 

ประเภทของผลประโยชนทับซอน 

• การใชตำแหนงไปดำเนินการเพ่ือประโยชนทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 

• ใชตำแหนงไปชวยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 

• การรับผลประโยชนโดยตรง 

• การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใชตำแหนงหนาท่ีการงาน 

• การนำทรัพยสินของหนวยงานไปใชสวนตัว 

• การนำขอมูลอันเปนความลับของหนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว 

• การทำงานอีกแหงหนึ่ง ท่ีขัดแยงกับแหงเดิม 

• ผลประโยชนทับซอนจากการเปลี่ยนสถานท่ีทำงาน 

• การปดบังความผิด 

 มติท่ีประชุม   รับทราบ 

            ๓.๓  การดำเนนิการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรวีาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๔๔  
                 ระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2544 "การเรี่ยไร"  หมายความ
วา การเก็บเงินหรือทรัพยสินโดยขอรองใหชวยออกเงินหรือทรัพยสินตามใจสมัคร และใหหมายความรวมถึงการซ้ือขาย
แลกเปลี่ยน ชดใชหรือบริการซ่ึงมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายวามิใชเปนการซ้ือขายแลกเปลี่ยน ชดใชหรือบริการ
ธรรมดา แตเพ่ือรวบรวมเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาท้ังหมดหรือบางสวนไปใชในกิจการอยางใดอยางหนึ่งนั้นดวย 
                  ขอ 21 ในการเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไร หามมิใหหนวยงานของรัฐดำเนินการ
ดังตอไปนี้  

(1)  กำหนดประโยชนท่ีผูบริจาคหรือบุคคลอ่ืนจะไดรับซ่ึงมิใชประโยชนท่ีหนวยงานของรัฐไดประกาศไว  
(2)  กำหนดใหผูบริจาคตองบริจาคเงินหรือทรัพยสินเปนจำนวนหรือมูลคาท่ีแนนอน เวนแตโดยสภาพ

มีความจำเปนตองกำหนดเปนจำนวนเงินท่ีแนนอน เชน การจำหนายบัตรเขาชมการแสดงหรือบัตรเขารวมการแขงขัน เปนตน  
(๓) กระทำการใด ๆ ท่ีเปนการบังคับใหบุคคลใดทำการเรี่ยไรหรือบริจาคหรือกระทำในลักษณะท่ีทำให

บุคคลนั้นตองตกอยูในภาวะจำยอมไมสามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงท่ีจะไมชวยทำการเรี่ยไรหรือบริจาคไมวาโดยทางตรง
หรือทางออม  

(4)  ใหเจาหนาท่ีของรัฐออกทำการเรี่ยไร หรือใช สั่ง ขอรอง หรือบังคับใหผูใตบังคับบัญชาหรือบุคคล
อ่ืนออกทำการเรี่ยไร  
                   ขอ ๒๒ เจาหนาท่ีของรัฐท่ีเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการเรี่ยไรซ่ึงมิใชหนวยงานของรัฐจะตองไมกระทำการ
ดังตอไปนี้ 
 



 
 

-๔- 
 
 ๑. ใชหรือแสดงตำแหนงหนาท่ีใหปรากฏในการดำเนินการเรี่ยไรไมวาจะเปนการโฆษณาดวยสิ่งพิมพ
ตามกฎหมายวาดวยการพิมพ หรือสื่ออยางอ่ืนหรือดวยวิธีการอ่ืนใด 
 ๒. ใช สั่ง ขอรอง หรือบังคับใหผูใตบังคับบัญชา หรือบุคคลใดชวยทำการเรี่ยไรใหหรือกระทำใน
ลักษณะใหผูนั้นอยูในภาวะจำยอมไมสามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงท่ีจะไมชวยทำการเรี่ยไรไมวาทางตรงหรือทางออม 

 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
  ๓.๔ การให – การรับของขวัญและผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาท่ีภาครัฐตาม
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
 การให – การรับของขวัญและผลประโยชน 
 การให – การรับของขวัญและผลประโยชน ของขาราชการพลเรือนและเจาหนาท่ีภาครัฐ ในประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือน ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด โดย
จริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ (มาตรา ๑๐๓) ขอ ๕ เจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด
โดยธรรมจรรยาไดดังตอไปนี้ 
 ๑. จากญาติ ซ่ึงใหโดยเสนหาตามจำนวนท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป 
 ๒. จากบุคคลอ่ืนราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาทการรับ 
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนท่ีมีมูลคาเกินกวา ๓,๐๐๐ บาท โดยมีความจำเปนตองรับเพ่ือรักษามิตรไมตรี มิตรภาพตอง
แจงผูบริหารสูงสุดของหนวยงานทันทีท่ีสามารถกระทำได 
 ของขวัญและประโยชนอ่ืนใด  หมายถึง  สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ บริการหรือ
อ่ืนๆท่ีมีมูลคา) ท่ีขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหและหรือไดรับ นอกเหนือจาก เงินเดือน รายไดและผลประโยชนจาก
การจางงานในราชการปกติ ของขวัญและประโยชนอ่ืนใด สามารถตีคา ตีราคาเปนเงินหรืออาจไมสามารถตีคาตีราคาได 
 ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได หมายรวมถึง  สินคาบริโภค ความบันเทิง การตอนรับ ใหท่ีพัก การ
เดินทาง อุปกรณเครื่องใช เชน ตัวอยางสินคา บัตรของขวัญ เครื่องใชสวนตัว บัตรกำนัล บัตรลดราคาสินคาหรือบริการ 
และเงิน เปนตน 
 ของขวัญและประโยชนอ่ืนใดท่ีคิดเปนราคาไมได หมายถึง  สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ ท่ีไมสามารถคิด
เปนราคาท่ีจะซ้ือขายได อาทิเชน การใหบริการสวนตัว การปฏิบัติดวยความชอบสวนตน การเขาถึงประโยชน หรือการ
สัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชนมากกวาคนอ่ืนๆ  
 หากมีความจำเปนตองรับเพราะเพ่ือรักษาไมตรี ควรจะทำดังนี้ 
 ๑. แจงผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการวินิจฉัย 
 ๒. มีเหตุผล รับได – รับไว 
 ๓. ไมควรรบั – สงคืน สงคืนไมได มอบใหสวนราชการ 

 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๕- 
 

แบบรายงานการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หนวยงาน โรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแมฮองสอน 

 
วันที่.................................................................. 

เรียน         (ผูบังคับบัญชา) 
 ดวยเมื่อวันที่            
ขาพเจานาย/นาง/นางสาว             
ตำแหนง       กลุม/ฝาย      
หนวยงาน              
ไดรับทรัพยสนิหรือประโยชนอ่ืนใด ดังนี ้
ขอ 1 : จากตางประเทศ (รายงานรายละเอียดโดยเร็ว) ขอ 2 : ไมเปนไปตามธรรมจรรยา (แจงรายละเอียดโดยทันท)ี 

โดยไดรับ      
      
      
      
      
       

โดยไดรับ      
      
      
      
      
       
 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทัง้นี้ ทรัพยสนิหรือประโยชนอ่ืนใดดังกลาวนั้น ขาพเจาได  ใชไปแลว  เก็บรักษา
อยูที่ 
              
 
               ลงชื่อ       
          (     ) 

ตามกรณีในขอ 1 ขางตน 

 อนุญาตใหยึดถือเปนประโยชนสวนบุคคลได 
 ไมมีเหตุท่ีจะใหยึดถือไวสวนบุคคล และใหตกเปนของ
หนวยงาน โดยใหสงมอบท่ี   
                                              
 
 
 

ลงชื่อ         
        (      ) 
ตำแหนง       

วันท่ี        

 

ตามกรณีในขอ 2 ขางตน 

 มีเหตุผล ความจำเปน ความเหมาะสม และสมควร
ไดรับไวเปนสิทธิสวนบุคคลได 
 ไมสมควรรับ และใหสงคืนแกผูใหโดยทันที ถาไม
สามารถคืนไดใหมอบใหเปนของหนวยงานโดยเร็ว โดยสง
มอบใหท่ี ......................................................................... 
                  
 

ลงชื่อ         
        (      ) 
ตำแหนง       

วันท่ี        

 
(โปรดพลิก) … 

 

คำส่ัง 



 

 

--๖- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 แบบรายงานการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดนี้สอดคลองตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร่ืองหลักเกณฑ 
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543   
 “ประโยชนอ่ืนใด” หมายความวา สิ่งที่มีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับ 
การฝกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
 “การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวา การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติ 
หรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติ
กันในสังคม 
 “ญาติ” หมายความวา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน พี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ปา นา อา 
คูสมรส ผูบุพการี หรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรม หรือผูรับบุตรบุญธรรม 
 “ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” 
  (ก) รับจากญาติที่ใหโดยเสนหาตามฐานานุรูป 
  (ข) รับจากบุคคลอ่ืนมีมูลคาไมเกินสามพันบาท 
  (ค) รับจากการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป 
 1. การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากตางประเทศ ซึ่งผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัว  หรือมีราคาหรือมูลคาเกิน
กวาสามพันบาท  ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม  แตมีเหตุผลความจำเปนที่จะตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี  มิตรภาพ  หรือ
ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล  ให เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรายงานรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสิน 
หรือประโยชนดังกลาวใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมีเหตุที่จะอนุญาตใหเจาหนาที่ผูนั้นยึดถือ
ทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปนประโยชนสวนบุคคล ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐ 
ที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันที 
 2. การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือมีราคาหรือมีมูลคามากกวาที่กำหนดไว 
ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวาง
บุคคล เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซึ่งเปน
หัวหนาสวนราชการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระทำได เพื่อใหวินิจฉัย
วาเหตุผลความจำเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตน
หรือไม  
  ในกรณีที่ผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด  
มีคำสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ก็ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันที ในกรณีที่ไมสามารถ 
คืนใหได  ใหเจาหนาที่ผูนั้นสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด
โดยเร็ว เมื่อดำเนินการแลวใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไมเคยรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวเลย 
 
 โทษ :  เจาหนาที่ของรัฐผูใดฝาฝน ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำ 
ทั้งปรับ โดยถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือความผิดตำแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตำแหนงหนาที่ 
ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 



 
 

 
-๗- 

 
 
าระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา  

- ไมมี 
   
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ    

- ไมมี 
 

 
           (นางสาวพิชชองฟา)   

                    ผูบันทึกรายงานการประชุม 

   (นางวาสนา  วงศมิตร) 
  ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


