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รายงานการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน    
วันที่  1๔ มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑3.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสบเมย  
------------------------------------ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งทราบ 

-  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี) 

-  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ (ใหค้วามรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน) 

  ๓.๑ ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)  คือ  ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์  ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ขัดกัน  หมายถึง  การที่
เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลักซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็น
ความผิดขั้นแรกที่จะน าไปสู่การทุจริต ส านักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการ 
เมือง ข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่
ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม 
ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่ง
กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระท า ดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้
บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึด ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติก่อให้เกิดการกระท าที่ผิดจริยธรรมและ จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงประโยชน์
สาธารณะ แต่ท าหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติ หน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก  

ความขัดแย้ง Conflict สถานการณ์ท่ีขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดข้ึน เมื่อบุคคลไม่สามารถ 
ตัดสินใจกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิดแนวทางปฏิบัติหรือ
ผลประโยชน์  

ผลประโยชน์ส่วนตัว  Private Interest  เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะสนอง 
ตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรา  มีพฤติกรรมต่างๆเพ่ือ
สนองความต้องการทั้งหลาย  

ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ Public Interest  สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุขแก่ 
กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม  พฤติกรรมที่เข้า
ข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
มากกว่าประโยชน์ส่วนตนเสมอ  

พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายความขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย ได้แก่  

๑. หาประโยชน์ให้ตนเองหรือการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจ หน้าที่ท าให้ 
บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน   
 
 
 
 
 



-๒- 
 

๒. รับผลประโยชน์คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจากผู้ 
มาเสียภาษีหรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับของก านัลจากร้านค้า  

๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เกิดส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่าย 
ใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม  

๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ของราชการ 
ท างานส่วนตัว  

๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เป็นการท าข้อมูลลับขอทางราชการไม่เปิดเผยเพ่ือรับสิ่งตอบ แทนที ่
เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อ่ืนๆ หรือน าไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวกพ้องเพ่ือแสวงหาประโยชน์จากข้อมูล
เหล่านั้น  

๖. การท างานพิเศษ เช่น เป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเอง ท างานอยู่ 
๗. การท างานหลังเกษียณ คือการท างานกับผู้อื่นหลังออกจากที่ท างานเดิม โดยใช้ความรู้ หรืออิทธิพล 

จากที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง  
องค์กรสากล  Organization   for   Economic   Cooperation  and   Development  นิยามผลประโยชน์ 

ทับซ้อน Conflict of Interest เป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท  

๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริง   Actual  มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
สาธารณะเกิดข้ึน  

๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น Perceived & Apparent เป็นผบประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามีแต่ 
จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจน ามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่า
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม
เท่านั้น แต่ต้องท าให้คนอ่ืนๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง  

๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ Potential ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ 
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต  

หน้าที่ทับซ้อน Conflict of Duty หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน  Competing  Interests  มี 
๒ ประเภท คือ 

๑. ประเภทแรก  เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ใหน่วยงาน 
และเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ  บทบาทหน้าที่ทั้ง
สองออกจากกันได้ อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือ  ผิดกฎหมาย ปกติ
หน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้ โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
หน่วยงานที่มีก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถท างานบางอย่างที่คนอ่ืนๆ ท าไม่ได้  คนส่วนใหญ่ไม่
ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการท าบทบาท 
หน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้ประโยชน์แก่การท าบทบาท  หน้าที่ให้แก่อีก
หน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความล าเอียง / อคติต่อคนบางกลุ่ม ควร
ถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจท า
หน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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           ๓.๒ การปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน/การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แนวทางข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ปัจจัย ๓ ประการที่ท าให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 บุคคลด ารงต าแหน่งของรัฐที่ต้องรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ 
 เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใช้ดุลพินิจ 
 เกิดการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 

ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 

 การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
 ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
 การรับผลประโยชน์โดยตรง 
 การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
 การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 
 การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
 การท างานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ท างาน 
 การปดิบังความผิด 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 

            ๓.๓  การด าเนินการตามระเบียบส านกันายกรฐัมนตรีวา่ด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๔๔  
                 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 "การเรี่ยไร"  หมายความ
ว่า การเกบ็เงินหรือทรัพย์สินโดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สินตามใจสมัคร และให้หมายความรวมถึงการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายว่ามิใช่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการ
ธรรมดา แต่เพื่อรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาท้ังหมดหรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 
                  ข้อ 21 ในการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
ดังต่อไปนี้  

(1)  ก าหนดประโยชน์ที่ผู้บริจาคหรือบุคคลอ่ืนจะได้รับซึ่งมิใช่ประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐได้ประกาศไว้  
(2)  ก าหนดให้ผู้บริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเป็นจ านวนหรือมูลค่าที่แน่นอน เว้นแต่โดยสภาพ

มีความจ าเป็นต้องก าหนดเป็นจ านวนเงินที่แน่นอน เช่น การจ าหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงหรือบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นต้น  
(๓) กระท าการใด ๆ ที่เป็นการบังคับให้บุคคลใดท าการเรี่ยไรหรือบริจาคหรือกระท าในลักษณะที่ท าให้

บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรหรือบริจาคไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม  

(4)  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐออกท าการเรี่ยไร หรือใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคล
อ่ืนออกท าการเรี่ยไร  
                   ข้อ ๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้อ งไม่กระท าการ
ดังต่อไปนี้ 
 
 
 



-๔- 
 
 ๑. ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการด าเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์
ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์ หรือสื่ออย่างอ่ืนหรือด้วยวิธีการอ่ืนใด 
 ๒. ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยท าการเรี่ยไรให้หรือกระท าใน
ลักษณะให้ผู้นั้นอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  ๓.๔ การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน ์
 การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์ ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดย
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ (มาตรา ๑๐๓) ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ 
 ๑. จากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 
 ๒. จากบุคคลอื่นราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาทการรับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนที่มีมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท โดยมีความจ าเป็นต้องรับเพ่ือรักษามิตรไมตรี มิตรภาพต้อง
แจ้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานทันทีที่สามารถกระท าได้ 
 ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด  หมายถึง  สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการหรือ
อ่ืนๆที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้และหรือได้รับ นอกเหนือจาก เงินเดือน รายได้และผลประโยชน์จาก
การจ้างงานในราชการปกติ ของขวัญและประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่า ตีราคาเป็นเงินหรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้ 
 ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ หมายรวมถึง  สินค้าบริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ ให้ที่พัก การ
เดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรก านัล บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ 
และเงนิ เป็นต้น 
 ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ หมายถึง  สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถคิด
เป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการ
สัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอ่ืนๆ  
 หากมีความจ าเป็นต้องรับเพราะเพ่ือรักษาไมตรี ควรจะท าดังนี้ 
 ๑. แจ้งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการวินิจฉัย 
 ๒. มีเหตุผล รับได้ – รับไว้ 
 ๓. ไม่ควรรับ – ส่งคืน ส่งคืนไม่ได้ มอบให้ส่วนราชการ 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
 

แบบรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

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

เรียน         (ผู้บังคบับัญชา) 
 ด้วยเมื่อวันที่            
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว             
ต าแหน่ง       กลุ่ม/ฝ่าย      
หน่วยงาน              
ได้รับทรัพย์สนิหรือประโยชน์อืน่ใด ดังนี้ 
ข้อ 1 : จากต่างประเทศ (รายงานรายละเอียดโดยเร็ว) ข้อ 2 : ไม่เป็นไปตามธรรมจรรยา (แจ้งรายละเอียดโดยทันที) 
โดยได้รับ      
      
      
      
      
       

โดยได้รับ      
      
      
      
      
       
 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทัง้นี้ ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวนั้น ข้าพเจ้าได้  ใช้ไปแล้ว  เก็บรักษา
อยูท่ี่ 
              
 
               ลงชื่อ       
          (     ) 
ตามกรณีในข้อ 1 ข้างต้น 
 อนุญาตให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลได้ 
 ไม่มีเหตุที่จะให้ยึดถือไว้ส่วนบุคคล และให้ตกเป็นของ
หน่วยงาน โดยให้ส่งมอบที่   
                                              
 
 
 
ลงชื่อ         
        (      ) 
ต าแหน่ง       
วันที่        
 

ตามกรณีในข้อ 2 ข้างต้น 
 มีเหตุผล ความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควร
ได้รับไว้เป็นสิทธิส่วนบุคคลได้ 
 ไม่สมควรรับ และให้ส่งคืนแก่ผู้ให้โดยทันที ถ้าไม่
สามารถคืนได้ให้มอบให้เป็นของหน่วยงานโดยเร็ว โดยส่ง
มอบให้ที่ ......................................................................... 
                  
 
ลงชื่อ         
        (      ) 
ต าแหน่ง       
วันที่        

 
(โปรดพลิก) … 

 

 

 

--๖- 

ค าสั่ง 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 แบบรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนี้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์  
การรับทรพัย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543   
 “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับ  
การฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ 
หรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติ
กันในสังคม 
 “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา 
คู่สมรส ผู้บุพการี หรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม 
 “ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” 
  (ก) รับจากญาติที่ให้โดยเสน่หาตามฐานานุรูป 
  (ข) รับจากบุคคลอื่นมีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท 
  (ค) รับจากการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
 1. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว  หรือมีราคาหรือมูลค่าเกิน
กว่าสามพันบาท  ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่  แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี  มิตรภาพ   หรือ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐ  
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที 
 2. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้  
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระท าได้ เพื่อให้วินิจฉัย
ว่าเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตน
หรือไม่  
  ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด  
มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถ  
คืนให้ได้  ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
โดยเร็ว เมื่อด าเนินการแล้วให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย 
 
 โทษ :  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ า 
ทั้งปรับ โดยถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือความผิดต าแหน้งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่  
ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 



-๗- 
 
 
าระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา  

- ไม่มี 
   
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ    

- ไม่มี 
-  

 

 
(นางสาวพิชช์องฟ้า) 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 

(นายเจษฎา  ต้อนรับ) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


