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คานา
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำย หรือจริยธรรม ด้วยกำรใช้อำนำจซึ่งเกี่ยวกับตำแหน่งหน้ำที่ไป
แทรกแซง คู่มือกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยำบำลแก่งกระจำนจังหวัดเพชรบุรี
จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยกระทรวงสำธำรณสุขในกำรกำหนดมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต คือ กำรปลูกจิตสำนึก กำรป้องกัน กำรปรำบปรำมและกำรสร้ำงเครือข่ำยมุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริต
ผ่ำนกระบวนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน และเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ใน
สั ง กั ด โรงพยำบำลแก่ ง กระจำน จั ง หวั ด เพชรบุ รี ได้ ใช้ เป็ น แนวทำงในกำรประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นให้ อ ยู่ ใ น
กฎระเบียบของทำงรำชกำร ดำรงตนด้วยควำมเที่ยงธรรม คงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นข้ำรำชกำร
ไม่ใช้อำนำจและตำแหน่งหน้ำที่แสวงหำประโยชน์โดยมิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
โรงพยำบำลแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือเล่มนี้จะเป็นกลไกสำคัญ
ในกำรป้องกันกำรทุจริต และช่วยฟื้นฟูส่งเสริมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตเชิงบวกในภำครัฐให้แก่ระบบรำชกำรไทย
และ หำกเจ้ำหน้ำที่ได้ศึกษำและปฏิบัติตำมคู่มือนี้โดยเคร่งครัด จะสำมำรถดำเนินกำรปฏิบัติภำรกิจในทำง
รำชกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โปร่งใส สุจริต และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชำชนอย่ำงแท้จริง
โรงพยำบำลแก่งกระจำน
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บทที่ 1
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Conflict of Interest ) คืออะไร ?

ผลประโยชน์ทับซ้อน(Conflict of Interest : COI)
ผลประโยชน์ ทับซ้อนหรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำร
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อ
กำรพัฒนำประเทศ
ความหมาย : สานักงาน ก.พ.
สถำนกำรณ์หรือกำรกระทำของบุคคล (ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมืองข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท ผู้บริหำร)
มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ำมำเกี่ยวข้ อง จนส่งผลกระทบต่อกำรตัดสินใจหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งนั้น
กำรกระทำดังกล่ำวอำจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำหรือไม่เจตนำหรือบำงเรื่องเป็นกำรปฏิบัติสืบต่อ
กันมำจนไม่เห็นว่ำจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่ำงใดพฤติกรรมเหล่ำนี้เป็นกำรกระทำควำมผิดทำงจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่
ของรั ฐ ที่ ต้ องค ำนึ งถึงผลประโยชน์ส ำธำรณะ(ประโยชน์ ของส่ว นรวม) แต่ กลั บ ตัด สิน ใจปฏิ บัติ ห น้ ำที่โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจำกกำรพัฒนำกำรทำงกำรเมืองไทยเปลี่ยนไป จำกเดิมที่นักกำรเมือง
และนักธุรกิจเป็นบุคคลคนละกลุ่มกัน กล่ำวคือในอดีต นักธุรกิจต้องพึ่งพิงนักกำรเมือง เพื่อให้นักกำรเมือง
ช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งในบำงครั้งสิ่งที่นักธุรกิจต้องกำรนั้น มิได้รับกำรตอบสนองจำกนักกำรเมือง
ทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ต้องจ่ำยเงินจำนวนมำกแก่นักกำรเมือง ในปัจจุบันนักธุรกิจจึงใช้วิธีกำรเข้ำมำเล่น
กำรเมืองเอง เพื่อให้ตนเองสำมำรถเข้ำมำเป็นผู้กำหนดนโยบำยและออกกฎเกณฑ์ ต่ำงๆ ในสังคมได้และที่
สำคัญคือทำให้ข้ำรำชกำรต่ำงๆ ต้องปฏิบัติตำมคำสั่ง
ผลประโยชน์ทับซ้อน ภาษาไทยใช้อยู่ ๓ อย่าง
๑. ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. ผลประโยชน์ขัดกัน
นิยามศัพท์และแนวคิดสาคัญ

ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่ำใน
ทำงบวกหรือ ลบ “ผลประโยชน์ ส่ วนตน” ไม่ ไ ด้ ค รอบคลุ ม เพี ย งผลประโยชน์ ด้ ำนกำรงำนหรือ ธุ รกิ จ ของ
เจ้ำหน้ำที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพื่อน ญำติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้ำหน้ำที่ประสงค์จะให้คน
เหล่ำนี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ำมีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมำเกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์ ส่ วนตน มี ๒ ประเภท คื อ ที่ เกี่ย วกั บ เงิน (pecuniary) และที่ ไ ม่ เกี่ ยวกั บ เงิน (nonpecuniary)
๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับกำรได้มำซึ่งเงินทองเท่ำนั้น แต่ยังเกี่ยวกับกำร
เพิ่มพูน ประโยชน์ หรือปกป้องกำรสูญ เสียของสิ่ง ที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ตำแหน่ง ในบริ ษัทที่ รับ งำนจำก
หน่วยงำน รวมถึงกำรได้มำซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทำน ส่วนลดของขวัญ หรือ
ของที่แสดงน้ำใจไมตรีอื่นๆ
๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทำง
สังคมวัฒนธรรมอืน่ ๆ เช่น สถำบันกำรศึกษำ สมำคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปควำมลำเอียง/อคติ/เลือกที่รัก
มักที่ชัง และมีข้อสังเกตว่ำแม้แต่ควำมเชื่อ/ควำมคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้
หน้าที่สาธารณะ (public duty) หน้ำที่สำธำรณะของผู้ที่ทำงำนให้ภำครัฐคือ กำรให้ควำมสำคัญ
อันดับต้นแก่ประโยชน์สำธำรณะ (public interest) คนเหล่ำนี้ไม่จำกัดเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทั้งระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศเท่ำนั้น แต่ยังรวมถึงคนอื่น ๆ ที่ทำงำนให้ภำครัฐ เช่น ที่ปรึกษำ อำสำสมัคร
ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจก
บุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน กำรระบุผลประโยชน์สำธำรณะไม่ใช่เรื่องง่ำย แต่ในเบื้องต้น
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐสำมำรถให้ควำมสำคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้ โดย
- ทำงำนตำมหน้ำที่อย่ำงเต็มที่และมีประสิทธิภำพ
- ทำงำนตำมหน้ำที่ตำมกรอบและมำตรฐำนทำงจริยธรรม
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออำจจะมีและจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
- ให้ควำมสำคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สำธำรณะ มีควำมคำดหวังว่ำเจ้ำหน้ำที่ต้องจำกัดขอบเขตที่
ประโยชน์ส่วนตนจะมำมีผลต่อควำมเป็นกลำงในกำรทำหน้ำที่
- หลีกเลี่ยงกำรตัดสินใจหรือกำรทำหน้ำที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- หลีกเลี่ยงกำรกระทำ/กิจกรรมส่วนตนที่อำจทำให้คนเห็นว่ำได้ประโยชน์จำกข้อมูลภำยใน
- หลีกเลี่ยงกำรใช้ตำแหน่งหน้ำที่หรือทรัพยำกรของหน่วยงำนเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ป้องกันข้อครหำว่ำได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจำกกำรใช้อำนำจหน้ำที่
- ไม่ใช้ประโยชน์จำกตำแหน่งหรือข้อมูลภำยในที่ได้ขณะอยู่ในตำแหน่ง ขณะที่ไปหำตำแหน่งงำนใหม่
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสำกล คือ Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) นิยำมว่ำเป็นควำมทับซ้อนระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ
๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีควำมทับซ้อนระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
สำธำรณะเกิดขึ้น

๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ำมี
แต่จริงๆ อำจไม่มีก็ได้ ถ้ำจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่ำงขำดประสิทธิภำพ ก็อำจนำมำซึ่งผลเสียไม่
น้อยกว่ำกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่ำเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน
อย่ำงมีจริยธรรมเท่ำนั้น แต่ต้องทำให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่ำไม่ได้รับประโยชน์เช่นนัน้ จริง
๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอำจจะทับซ้อน
กับผลประโยชน์สำธำรณะได้ในอนำคต
หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests) มี ๒
ประเภท
๑. ประเภทแรก เกิดจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่มีบทบำทหน้ำที่มำกกว่ำหนึ่ง เช่น เป็นเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน
และ เป็นคณะกรรมกำรด้ำนระเบียบวินัยประจำหน่วยงำนด้วย ปัญหำจะเกิดเมื่อไม่สำมำรถแยกแยะบทบำท
หน้ำที่ทั้งสองออกจำกกันได้อำจทำให้ทำงำนไม่มีประสิทธิภำพ
หรือแม้กระทั่งเกิดควำมผิดพลำดหรือผิด
กฎหมำย ปกติหน่วยงำนมักมีกลไกป้องกันปัญหำนี้โดยแยกแยะบทบำทหน้ำที่ต่ำงๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหำ
ได้โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในหน่วยงำนที่มีกำลังคนน้อยหรือมีเจ้ำหน้ำที่บำงคนเท่ำนั้นที่สำมำรถทำงำนบำงอย่ำงที่
คนอื่นๆ ทำไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหำนีก้ ันเพรำะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมำเกี่ยวข้อง
๒. ประเภทที่สอง เกิดจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่มีบทบำทหน้ำที่มำกกว่ำหนึ่งบทบำท และกำรทำบทบำท
หน้ำที่ ในหน่วยงำนหนึ่งนั้น ทำให้ได้ข้อมูลภำยในบำงอย่ำงที่อำจนำมำใช้เป็นประโยชน์แก่กำรทำบทบำท
หน้ำที่ให้แก่ อีกหน่วยงำนหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้ำนำข้อมูลมำใช้ก็อำจเกิดกำรประพฤติมิชอบหรือควำมลำเอียง/
อคติต่อคนบำงกลุ่ม
ควรถือว่ำหน้ำที่ทับซ้อนเป็นปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพรำะว่ำมีหลักกำรจัดกำรแบบเดียวกัน
นั่นคือ กำรตัดสินใจทำหน้ำที่ต้องเป็นกลำงและกลไกกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนก็สำมำรถนำมำจัดกำรกับ
หน้ำที่ทับซ้อนได้
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) หมำยถึง สิ่ง ใดก็ตำมที่ให้
ประโยชน์สุขแก่บุคคลทั้งหลำยในสังคม ผลประโยชน์สำธำรณะ ยังหมำยรวมถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมำชิก
ในสังคม
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่ว นรวม (Conflict Of Interests)
เป็นสถำนกำรณ์ ที่ บุคคลในฐำนะพนั กงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ใช้ตำแหน่ง หรืออำนำจหน้ำที่ในกำรแสวง
ประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นกำรละเมิดทำงจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือควำมเสียหำยต่อ
ประโยชน์สำธำรณะ คำอื่นที่มีควำมหมำยถึงควำมขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่ กำร
มีผลประโยชน์ทับซ้อน ควำมขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ของผู้ดำรงตำแหน่งสำธำรณะ และรวมถึงคอร์รัปชั่น
เชิงนโยบำย คอร์รัปชั่นสีเทำ
การกระทาที่อยู่ในข่าย Conflict of Interest

- รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) คือ กำรรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้ำพนักงำน
สรรพำกรแล้วรับเงินจำกผู้มำ เสียภำษี หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่จัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจำกร้ำนค้ำ เป็นต้น
- ใช้อิทธิพล (Influence Peddling) เป็นกำรเรียกผลตอบแทนในกำรใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้ำที่
เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ำยใด ฝ่ำยหนึ่งอย่ำงไม่เป็นธรรม

- ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตน (Using employer’s property for private
advantage )ได้แก่ กำรใช้รถรำชกำร หรือใช้คอมพิวเตอร์ของรำชกำรทำงำนส่วนตัว เป็นต้น
- ใช้ข้อมูลลับของราชการ (Using confidential information) เช่น รู้ว่ำรำชกำรจะตัดถนน แล้ว
รีบชิงไปซื้อที่ดักหน้ำไว้ก่อน
- รั บ งานนอก (Outside employment or moonlighting)ได้ แ ก่ กำรเปิ ด บริ ษั ท หำกิ น ซ้ อ น
บริษั ทที่ตนเองทำงำน เช่น เป็นพนักงำนขำยแอบเอำสินค้ำตัวเองมำขำยแข่ง หรือ เช่น นักบัญ ชีที่รับงำน
ส่วนตัวจนไม่มีเวลำทำงำนบัญชีในหน้ำที่ให้รำชกำร
- ทางานหลังออกจากตาแหน่ง (Post Employment) เป็นกำรไปทำงำนให้ผู้อื่นหลังออกจำกงำน
เดิม โดยใช้ควำมรู้หรืออิทธิพลที่เดิมมำชิงงำน หรือเอำประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม เช่น เอำควำมรู้ในนโยบำย
และแผนของธนำคำรชำติไปช่วยธนำคำรเอกชนหลังเกษียณ
ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน
- หำประโยชน์ให้ตนเอง
- รับประโยชน์จำกตำแหน่งหน้ำที่
- ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน
- ใช้ทรัพย์สินของนำยจ้ำงเพื่อประโยชน์ของตน
- ใช้ข้อมูลควำมลับ เพื่อแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
- รับงำนนอก แล้วส่งผลเสียให้งำนในหน้ำที่
- ทำงำนหลังออกจำกตำแหน่งและเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท
- กำรให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังควำมก้ำวหน้ำ
- ให้ทิปพนักงำนโรงแรมเพื่อหวังกำรบริกำรที่ดีกว่ำลูกค้ำรำยอื่น
- ช่วยให้ญำติมิตรทำงำนในหน่วยที่ตนมีอำนำจ
- ชื้อขำยตำแหน่ง จ่ำยผลประโยชน์ เพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำของตน

สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี : คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
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บทที่ 2
กระบวนการทางความคิด ( Mind Set)
การปรับกระบวนการทางความคิด (Mind Set) การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)

Analog
ระบบคิดฐาน 10

ใช้น้าประปาหลวง
ล้างรถส่วนตัว

นารถยนต์หลวงมาใช้ใน
ธุระส่วนตัว
นาอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมา
ชาร์ตที่ทางาน
นาวัสดุครุภณ
ั ฑ์หลวงไป
ใช้ส่วนตัว
ใช้โทรศัพท์หลวงในเรื่อง
ส่วนตัว
รับของขวัญจากผู้มา
ติดต่อราชการ

Digital
ระบบคิดฐาน 2

ไม่ใช้น้าประปาหลวง
ล้างรถส่วนตัว
ไม่นารถยนต์หลวงมาใช้ใน
ธุระส่วนตัว
ไม่นาอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัว
มาชาร์ตทีท่ างาน
ไม่นาวัสดุครุภณ
ั ฑ์หลวงไป
ใช้ส่วนตัว
ไม่ใช้โทรศัพท์หลวงในเรื่อง
ส่วนตัว
ไม่รับของขวัญจากผู้มาติดต่อ
ราชการ

การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital)

กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีระบบกำรคิดที่สำมำรถแยกออกอย่ำงชัดเจนว่ำสิ่งไหน
ผิด สิ่ง ไหนทำได้ สิ่งไหนทำไม่ ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตัว ส่ วนไหนคือประโยชน์
ส่วนรวม ไม่นำมำปะปนกัน ไม่นำสิ่งของรำชกำรมำใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่เบียดบัง
รำชกำร เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือของหน่วยงำนเหนือกว่ำประโยชน์ของส่วนตน ไม่
แสวงหำประโยชน์จำกตำแหน่งหน้ำที่รำชกำร ไม่รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำก
กำรปฏิบัติหน้ำที่ กรณีเกิดกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
จะต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

Digital

การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสิบ (Analog)

Analog

การที่ เจ้าหน้าที่ ของรัฐ ยังมีระบบการคิดที่ นาประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวมมาปะปนกันไปหมด แยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน สิ่งไหนคือ
ประโยชน์สว่ นรวม นาสิ่งของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตน เบียดบังราชการ เห็นแก่
ประโยชน์ส่ว นตนเหนื อ กว่า ประโยชน์ส่ว นรวมหรื อ ของหน่ ว ยงาน จะคอยแสวงหา
ประโยชน์จากตาแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อตนเอง เครือญาติ หรือพวกพ้อง กรณี เกิดการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตน และประโยชน์สว่ นรวมจะยึดประโยชน์สว่ นตนเป็ นหลัก

บทที่ 3
หลักการการจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อน

หลักการ ๔ ประการสาหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ปกป้ อ งผลประโยชน์ ส าธารณะ : กำรท ำเพื่ อ ผลประโยชน์ ข องสำธำรณะเป็ น หน้ ำ ที่ ห ลั ก
เจ้ำหน้ำที่ต้องตัดสินใจและให้คำแนะนำภำยในกรอบกฎหมำยและนโยบำย จะต้องทำงำนในขอบเขตหน้ำที่
พิจำรณำควำมถูกผิดไปตำมเนื้อผ้ำ ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมำแทรกแซง รวมถึงควำมเห็นหรือทัศนคติส่วน
บุคคล ปฏิ บัติต่อแต่ละบุ คคลอย่ำงเป็ นกลำง ไม่มีอคติลำเอียงด้วยเรื่องศำสนำ อำชีพ จุดยืนทำงกำรเมือ ง
เผ่ำพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้เจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงปฏิบัติตำมกฎหมำยเท่ำนั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย
2. สนั บ สนุ น ความโปร่ ง ใสและพร้ อ มรั บ ผิ ด : กำรจั ด กำรผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นต้ อ งอำศั ย
กระบวนกำรแสวงหำ เปิดเผยและจัดกำรที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกำสให้ตรวจสอบ และมีควำมพร้อมรับผิด มี
วิธีกำรต่ำง ๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ำยเจ้ำหน้ำที่จำกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือควำมสัมพันธ์ที่อำจมีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของกำร
จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน กำรใช้กระบวนกำรอย่ำงเปิดเผยทั่วหน้ำ จะทำให้เจ้ำหน้ำที่ร่วมมือและสร้ำงควำม
เชื่อมั่นแก่ประชำชน ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้เสีย
3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : กำรแก้ปัญ หำหรือจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงควำมยึดหลักคุณธรรมและควำมเป็นมืออำชีพของเจ้ำหน้ำที่และองค์กร กำร
จัดกำรต้องอำศัยข้อมู ลนำเข้ำจำกทุ กระดับในองค์กร ฝ่ ำยบริหำรต้องรับผิด ชอบเรื่องกำรสร้ำงระบบและ
นโยบำย และเจ้ำหน้ำที่ก็มีควำมรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้ำหน้ำที่ต้องจัดกำรกับเรื่อง
ส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมำกที่สุดเท่ำที่ทำได้ และผู้บริหำรก็ต้องเป็นแบบอย่ำงด้วย
4. สร้ างวั ฒ นธรรมองค์ ก ร : ผู้บ ริห ำรต้ อ งสร้ำงสภำพแวดล้ อ มเชิ ง นโยบำยที่ ช่ วยสนั บ สนุ น กำร
ตัดสินใจในเวลำที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และกำรสร้ำงวัฒนธรรมแห่งควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่ ซึ่ง
ต้องอำศัยวิธีกำรดังนี้
- ให้ข้อแนะนำและกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่เพื่อส่งเสริมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และกำรปฏิบัติ
รวมถึงกำรใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภำพแวดล้อมกำรทำงำน
- ส่งเสริมให้มีกำรสื่อสำรอย่ำงเปิดเผยและมีกำรเสวนำแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่สบำยใจ ในกำร
เปิดเผยและหำรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทำงำน

- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้ำหน้ำที่เปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้นำไปใช้ในทำงที่ผิด
- ให้เจ้ำหน้ำที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและปรับปรุงนโยบำยและกระบวนกำรจัดกำร ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้ำของและปฏิบัติตำม
ในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้
- มำตรฐำนในกำรส่งเสริมควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่โดยรวมไว้ในข้อกำหนดทำงจริยธรรม
- กระบวนกำรระบุควำมเสี่ยงและจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
- กลไกควำมพร้อมรับผิดทั้งภำยในและภำยนอก
- วิธีกำรจัดกำร (รวมถึงกำรลงโทษ) ที่ทำให้เจ้ำหน้ำที่ถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบของตนเอง ที่จะต้อง
ทำตำมกฎระเบียบและมำตรฐำน
แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
กรอบกำรทำงำนนี้เป็นวิธีกำรกว้ำง ๆ ไม่จำกัดอยู่กับรำยละเอียดข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง สำมำรถ
นำไปพัฒนำเป็นรูปแบบกำรจัดกำรตำมบริบทขององค์กรและกฎหมำยได้ มี ๖ ขั้นตอน สำหรับกำรพัฒนำและ
กำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ระบุว่ำมีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้ำงที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
๒. พัฒนำนโยบำยที่เหมำะสม รวมถึงกลยุทธ์กำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำ
๓. ให้กำรศึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่และผู้บริหำรระดับต่ำง ๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบำยกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้ทั่วถึงในองค์กร
๔. ดำเนินกำรเป็นแบบอย่ำง
๕. สื่อสำรให้ ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริกำร ผู้สนั บสนุน องค์กร และชุม ชนทรำบถึง ควำมมุ่ง มั่น ในกำรจัด กำร
ผลประโยชน์ทับซ้อน
๖. บังคับใช้นโยบำยและทบทวนนโยบำยสม่ำเสมอ
จุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อน
1. กำรปฏิสัมพันธ์กับภำคเอกชน
2. กำรทำสัญญำจัดซื้อจัดจ้ำง
3. กำรตรวจตรำเพื่อควบคุมคุณภำพมำตรฐำนของกำรทำงำน
4. กำรอนุมัติ/อนุญำต กำรออกใบอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพ
5. กำรกระจำยงบประมำณ
6. กำรปรับกำรลงโทษ

7. กำรให้เงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้เดือดร้อน กำรตัดสินข้อพิพำท
8. กำรรับของขวัญของกำนัลจำกผู้ที่มำติดต่ออันเกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที
การแสวงหาเหตุ ผ ลเพื่ อ บิ ด เบื อ นความจริง มี แ นวโน้ ม ที่ เป็ น ไปได้ ม ากที่ เราจะรั บ ของขวั ญ และ
ผลประโยชน์ โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญหรื อผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่าเป็น
ความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ดังนี้

“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าวแต่ด้วย
มารยาทจึงไม่กล้าปฏิเสธน้าใจหรือหาก
ไม่รับจะเป็นการทาลายสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง”

“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการ
ทางาน ดังนั้น มันเป็นการยุติธรรมที่เรา
จะได้รางวัลผลประโยชน์พิเศษบ้าง”

“คนอื่นๆ ก็ทาเช่นนี้ ทาไมฉันจะทา
บ้างไม่ได้”

“ฉันไม่เห็นกฎระเบียบใดๆเกี่ยวกับ
การให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝ่า
ฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ”

“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้น
ผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่อง
ธรรมดาที่ฉันมักเป็นคนแรกเสมอที่
ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมนา”

“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้และฉันไม่คิดว่า
หน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้ แม้ว่าฉันจะให้
คาแนะนาก็ตาม”

ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่า เหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ไม่สามารถปกป้องท่านจากการถูกดาเนินการ
ทางวินัย หากการกระทาของท่านเป็นการกระทาที่มิชอบ

ตัวอย่างคิดแบบระบบฐานสิบ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตอน “คนหลวงใช้เงินหลวง”
นำงวันดี ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรเก็บรักษำ
เงิน และเป็ นเจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับผิดชอบงำนกำรเงินและบั ญ ชี และมีอ ำนำจลงนำมในใบถอนเงินร่วมกั บ
เจ้ำหน้ ำที่ รำยอื่น นำงวันดีได้ถอนเงินออกจำกบัญ ชีเงินฝำกของสถำนีอ นำมัย นำไปใช้จ่ำยในเรื่ องส่วนตั ว
จำนวน 300,000 บำท ต่อมำได้นำเงินดังกล่ำวมำคืนให้กับทำงรำชกำรแล้ว และพบว่ำมีกำรเบิกจ่ำยเงินโดย
ไม่มีเอกสำร หลักฐำนประกอบกำรจ่ำยเงินจำนวน 200,000 บำท นำงวันดีให้กำรรับสำรภำพว่ำตนได้จัดทำ
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเท็จขึ้นมำใหม่ เพื่อให้มีจำนวนเงินคงเหลืออยู่จริงตำมรำยงำนงบเดือนส่ง
ให้สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเพื่อประกอบกำรจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้ำง
พฤติกำรณ์ของนำงวันดี ดังกล่ำว เป็นกำรกระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ฐำนปฏิบัติหรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยทุจริต ตำมมำตรำ 85(1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร
ตอน “ยักยอกยา”
นำยยำ ต ำแหน่ งเภสั ช กรปฏิ บั ติ ก ำร ได้ ยั ก ยอกยำแก้ ห วั ด สู ต รผสมซู โดอี ฟ รี ด รี น ที่ ต น
ดำเนินกำรสั่งซื้อจำกบริษัทยำของเอกชน รวมจำนวน 200,000 เม็ด โดยยำดังกล่ำวจำนวน 50,000 เม็ด
ได้มีกำรสั่งซื้อในนำมของโรงพยำบำลและนำเข้ำคลังยำของโรงพยำบำลตำมระบบ ส่วนอีกจำนวน 150,000
เม็ดนั้น ได้สั่งซื้อในนำมของโรงพยำบำลแต่นำยำเข้ำร้ำน และจ่ำยเงินเอง โดยกำรสั่งซื้อยำได้ทำกำรปลอม
ลำยมือชื่อของผู้อำนวยกำรโรงพยำบำล เพื่อใช้เป็นหลักฐำนในกำรสั่งซื้อยำและได้นำยำดังกล่ำวไปขำยให้ แก่
บุคคลภำยนอก
พฤติกำรณ์ของนำยยำดังกล่ำว เป็นกำรกระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงปฏิบัติหรือละเว้นกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ ปฏิบัติหรือละเว้นกำร
ปฏิบัติห น้ำที่ รำชกำรโดยทุจริต ตำมมำตรำ 85(1) แห่ง พระรำชบั ญ ญั ติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร

ตอน “ฝากพิเศษ”
นำยสมหวัง ตำแหน่งแพทย์ชำนำญกำร มีหน้ำที่ตรวจรักษำผู้ป่วย ผ่ำตัดและหัตถกำรทำงสูติ
นรีเวชทั้งหมด นำยสมหวังได้ทำกำรรับฝำกครรภ์พิเศษในโรงพยำบำลของทำงรำชกำร หลังจำกที่ทำคลอด
เสร็จแล้ว ผู้ป่วยหรือญำติผู้ป่วยจะนำเงินใส่ซองมำให้กับนำยสมหวัง เป็นค่ำฝำกพิเศษและทำคลอด รำยละ
3,000 บำท ต่อมำได้มีผู้ร้องเรียนเรื่องดังกล่ำวขึ้น จำกกำรสอบสวนนำยสมหวังให้กำรรับว่ำตนได้กระทำกำร
ดัง กล่ำวจริง และได้ รับ เงิน ค่ำฝำกครรภ์ พิเศษดัง กล่ำว และมีบ ำงรำยเมื่อท ำคลอดเสร็จก็ เงียบเฉยไม่ยอม
จ่ำยเงินให้
พฤติกำรณ์ของนำยสมหวังดังกล่ำว เป็นกำรกระทำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงฐำนอำศัยตำแหน่ง
หน้ำที่รำชกำรของตนหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ตำมมำตรำ83(3) ประกอบมำตรำ 84 แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.2551 สมควรลงโทษภำคทัณฑ์ แต่เนื่องจำกนำยสมหวังไม่เคยกระทำผิดทำง
วินัยมำก่อนและปฏิบัติหน้ำที่มำด้วยดีตลอด จึงงดโทษให้ และให้ว่ำกล่ำวตักเตือนเป็นลำยลักษณ์อักษร
ตอน “อบ..ลม”
นำยทองดี ข้ำรำชกำร ได้ยืมเงินรำชกำรและลงชื่อในโครงกำรอบรมโดยเป็นผู้เสนอโครงกำร
อบรมทำงด้ำนสุ ขภำพ รวมจำนวน 2 วัน นำยทองดีไ ด้จั ด ทำเอกสำรหลัก ฐำนขออนุ มัติ เบิ ก จ่ำยเงิน ตำม
โครงกำรอบรมส่งให้ กับกำรเงิน เพื่อ หักล้ ำงเงิน ยืมสำหรับ เป็ นค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เป็น จำนวนเงิน
10,600 บำท โดยลำยมือชื่อผู้เข้ำอบรมในเอกสำรประกอบกำรหักล้ำงเงินยืมนั้น มิใช่เป็นลำยมือชื่อที่แท้ จริง
ของผู้เข้ำรับกำรอบรมแต่เป็นลำยมือชื่อปลอม และมิได้มีกำรจัดอบรมตำมโครงกำรดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
พฤติกำรณ์ของนำยทองดีดังกล่ำว เป็นกำรกระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงฐำนปฏิบัติหรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงแก่ผู้หนึ่ งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยทุจริต ตำมมำตรำ 85(1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร
ตอน “คนหลวง กับรถยนต์หลวง”
นำยสรรชัย ตำแหน่งผู้อำนวยกำรโรงพยำบำล ได้เบียดบังทรัพย์สินของทำงรำชกำรนำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว โดยนำบิลน้ำมันของโรงพยำบำล ไปเขียนเติมน้ำมันใส่รถยนต์ส่วนตัวยี่ ห้อวอลโว่ และรถจิ๊ป
แกรนด์เชอโรกี แล้วเบิกจ่ำยเงินค่ำน้ำมันจำกเงินบำรุงของโรงพยำบำลเป็นระยะเวลำ 3 ปี รวมจำนวน 232
ครั้ง เป็นเงินรวม 290,000 บำท ทั้งที่นำยสรรชัยก็นำรถยนต์รำชกำรไปใช้ทั้งในเวลำรำชกำรและนอกเวลำ
รำชกำรอีกด้วย
พฤติกรรมของนำยสรรชัยดังกล่ำวเป็นกำรกระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ฐำนปฏิบัติหรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยทุจริต ตำมมำตรำ 85(1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร

บทที่ 4
การให้-การรับของขวัญและผลประโยชน์
การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์
หลักกำรและแนวคิดนี้สำมำรถประยุกต์ใช้ประกอบกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรให้และรับ
ของขวัญ และผลประโยชน์ของข้ำรำชกำรพลเรือนและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพล
เรือน ข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรของส่ว นรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนพ.ศ.
๒๕๕๑ และประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่องหลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓
เจตนารมณ์
เนื่องจำกควำมเชื่อถือไว้วำงใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่
ภำครัฐว่ำ จะต้องตัดสินใจและกระทำหน้ำที่โดยยึดผลประโยชน์สำธำรณะเป็นหลัก ปรำศจำกผลประโยชน์ส่วน
บุคคล หำกข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทำให้มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ
และกำรกระทำหน้ำที่ถือว่ำเป็นกำรประพฤติมิชอบ ย่อมทำลำยควำมเชื่อถือไว้วำงใจของประชำชนกระทบต่อ
ควำมถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภำครัฐยึดถือในกำรบริหำรรำชกำรรวมทั้งกระทบต่อกระบวนกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตย
อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้
ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมำยถึง สิ่งใดๆ หรือบริกำรใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ
บริกำรหรืออื่น ๆ ที่ มีมู ลค่ำ) ที่ ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ ำที่ภ ำครัฐให้ และหรือได้รับ ที่น อกเหนื อจำกเงิน เดือ น
รำยได้และผลประโยชน์จำกกำรจ้ำงงำนในรำชกำรปกติ
ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สำมำรถตีค่ำตีรำคำเป็นเงิน หรืออำจไม่สำมำรถตี ค่ำตี
รำคำได้
ของขวัญที่สำมำรถคิดรำคำได้ (Tangible gifts) หมำยรวมถึงสินค้ำบริโภคควำมบันเทิง
กำรต้อนรับให้ที่พักกำรเดินทำงอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่ำงสินค้ำบัตรของขวัญเครื่องใช้ส่วนตัวบัตรกำนัล
บัตรลดรำคำสินค้ำหรือบริกำรและเงินเป็นต้น
ของขวั ญ และประโยชน์ อื่ น ใดที่ คิ ด เป็ น รำคำไม่ ไ ด้ (Intangible gifts and benefits)
หมำยถึงสิ่งใดๆ หรือบริกำรใดๆ ที่ไม่สำมำรถคิดเป็นรำคำที่จะซื้อขำยได้อำทิเช่น กำรให้บริกำรส่วนตัวกำร
ปฏิบัติด้วยควำมชอบส่วนตนกำรเข้ำถึงประโยชน์หรือกำรสัญญำว่ำจะให้หรือกำรสัญญำว่ำจะได้ รับประโยชน์
มำกกว่ำคนอื่นๆ

รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้ -รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ
เราจะจัดการอย่างไร
กำรจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี ๓ คำถำม ที่ใช้ในกำรตัดสินใจว่ำจะรับหรือไม่
รับของขวัญและหรือผลประโยชน์คือ
๑) เรำควรรับหรือไม่
๒) เรำควรรำยงำนกำรรับหรือไม่
๓) เรำสำมำรถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
๑. เราควรรับหรือไม่
ตำมหลักกำรทำงจริยธรรมแม้ว่ำเรำจะไม่ควรรับ แต่มีหลำยโอกำสที่เรำไม่สำมำรถปฏิเสธได้หรือเป็น
กำรรับในโอกำสที่เหมำะสมตำมขนบธรรมเนี ยมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกันใน
สังคม อย่ำงไรก็ตำมมีหลำยโอกำสที่ไม่เป็นกำรเหมำะสมอย่ำงยิ่งที่จะรับ
๑) ถ้ำเป็นกำรให้เงิน ท่ำนจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่ำจะเป็นโอกำสใดๆ กำรรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่
สำมำรถเปลี่ยนกลับมำเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมและอำจเข้ำข่ำย
กำรรับสินบน
1.1 กำรถูกเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจำกเงินนั้นสิ่งที่ควรนำมำเป็นเหตุผลในกำรตัดสินใจคือ
- ทำไมเขำจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคำขอบคุณกำรเสนอให้มีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติ
ตนหรือไม่
- ควำมประทับ ใจของท่ ำนต่ อของขวัญ และหรือผลประโยชน์ที่ จะส่ งผลต่อ กำรท ำงำนใน
อนำคต
1.2 ถ้ำท่ำนทำงำนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ำยที่ต้องได้รับควำมไว้วำงใจเป็น
พิเศษ เช่น งำนตรวจสอบภำยใน และงำนตรวจคุณภำพต่ำงๆ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรออกใบอนุญำตหรือกำร
อนุมัติ/อนุญำตต่ำงๆ ฯลฯ ท่ำนจะต้องปฏิบัติตำมนโยบำยและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มำกกว่ำบุคคลกลุ่มอื่น
๒) กำรรับก่อให้เกิดกำรขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หำกกำร
รับก่อให้เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สำธำรณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตน
ที่ได้รับกลำยเป็นมีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสำธำรณชนว่ำเป็นกำร
ประพฤติโดยมิชอบ
“ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพียง
เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้
และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน”

กำรขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำรประพฤติมิ
ชอบ และกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนรำชกำรควรกำหนดนโยบำยกำรรับของขวัญและผลประโยชน์ของ
ตนเอง โดยส่วนรำชกำรที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้ำที่ที่เสี่ยงต่อกำรประพฤติมิชอบ ควรกำหนดนโยบำยด้ำนนี้อย่ำง
เคร่งครัดมำกกว่ำหน่วยงำนอื่นๆ
หลัก กำรกำรปฏิ บั ติง ำนในภำครัฐ อยู่ บ นพื้ น ฐำนที่ ว่ ำ “กำรกระท ำและกำรตั ด สิน ใจใดๆ
จะต้องกระทำด้วยควำมเป็นกลำง ปรำศจำกกำรมีส่วนได้ส่วนเสียในกำรให้บริกำร และปกป้องผลประโยชน์
ของสังคมไทยโดยรวม”
ดังนั้ น องค์ กรหรือ บุค คลใดๆ ไม่ ควรใช้ ของขวัญ หรือ ผลประโยชน์ ม ำแสวงหำควำมชอบ
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ทำให้เกิดควำมสั่นคลอนควำมเชื่อถือ
ไว้วำงใจที่ประชำสังคมมีต่อภำครัฐ และทำให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมในสังคม
ประกำรสำคัญ สมำชิกทั้งหมดในสัง คมต้องได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม ภำยใต้ระบอบ
ประชำธิปไตย ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรมโดยกระทำและ
แสดงออกโดยยึดมำตรฐำนควำมโปร่งใส ควำมพร้อมรั บผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม
ตลอดเวลำที่มีอำชีพรับข้ำรำชกำร
๒.เราต้องรายงานหรือไม่

กำรรำยงำนกำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจำกหลักกำรต่อไปนี้
๑) ธรรมชาติ ข องผู้ ให้ : พิ จ ำรณำตำมกฎหมำยกฎ ระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ประกำศ
คณะกรรมกำรป้อ งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่ง ชำติ รวมทั้งนโยบำยของหน่วยงำน เช่น กำรห้ำมรับ
ของขวัญ หรือประโยชน์จำกคู่สัญ ญำ/องค์กรหรือบุคคลที่กำลัง จะมำทำกำรค้ำ กำรสัญ ญำว่ำจะให้ -รับกั บ
องค์กรหรือบุคคลที่จะขอทำใบอนุญำตหรือรับกำรตรวจสอบด้ำนต่ำงๆ ฯลฯ
หน่วยงำนควรกำหนดนโยบำยด้ำนนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนกำรที่ช่วยให้ข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐสำมำรถจัดกำรเรื่องนี้ได้อย่ำงเหมำะสม กำรรำยงำนกำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ
ต้องมีกำรลงทะเบียนรับอย่ำงเป็นทำงกำร
๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้ำข้ำรำชกำรนั้นๆ ทำงำนในขอบข่ำยที่อ่อนไหวและ
ต้องกำรควำมเชื่อถือไว้วำงใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับกำรได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจำกระดับ
องค์กร และระดับบุคคล อำทิเช่น งำนตรวจสอบ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง กำรให้ใบอนุญำต/ยึดใบอนุญำต ฯลฯ ควร
ให้แน่ใจที่สุดว่ำตัวท่ำนและองค์กรมีควำมเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่ำ
หน่วยงำนของท่ำนมิได้กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรห้ำมรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ
และมิได้กำหนดให้รำยงำนกำรรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่ำนควรดำรงควำมถูกต้องด้วยกำรรำยงำนหรือ
ปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ

หลักการ กำรกำหนดว่ำของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรำยงำนหรือไม่ ควรจะต้อง
ให้องค์กรเก็บรักษำไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้ำรำชกำร ให้เทียบกับค่ำตำมรำคำตลำดโดยต้องมีค่ำน้อย
กว่ำ ๓,๐๐๐ บำท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติเรื่อง
หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภำคผนวก๑)
แนวพิจารณาในการปฏิบัติ
ของขวัญ ทั้งหมดที่มีค่ำทำงวัฒนธรรมหรือประวัติศำสตร์ เช่น งำนศิลปะพระพุทธรูป
เครื่องประดับโบรำณ ฯลฯ แม้จะมีขนำดเล็ก หรือ เป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญ นั้ นๆ ย่อมเป็ น ทรัพย์สินของ
องค์กรไม่ว่ำจะมีค่ำรำคำเท่ำใด
ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับรำคำตลำด มีค่ำน้อยกว่ำ ๓,๐๐๐ บำท ไม่
ต้องรำยงำนและอำจเก็บเป็นของตนเองได้
ของขวัญ หรือ ผลประโยชน์ ใดๆ เมื่ อ เที ย บกั บ รำคำตลำดมี ค่ ำเกิ น ๓,๐๐๐ บำท ต้ อ ง
รำยงำนหน่วยงำนและลงทะเบียนไว้
ถ้ำของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่ำทำงกำรตลำดระหว่ำง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บำท และ
เจ้ำหน้ำที่มีควำมจำเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้ำส่วนรำชกำรตัดสินว่ำ สมควรให้ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่ำวหรือไม่
ถ้ำของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่ำทำงกำรตลำดมำกกว่ำ ๑๕,๐๐๐ บำท ให้ส่งมอบเป็น
ทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สำธำรณะและหรือตำมควำมเหมำะสม องค์กรอำจพิจำรณำอนุญ ำตให้
ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษำของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญ ในกำรย้ำยหน่วยงำนในขณะ
ดำรงตำแหน่งเดิม ของขวัญในโอกำสเกษียณอำยุรำชกำรหรือลำออกจำกงำนของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพื่อน
ร่วมงำนให้เมื่อเจ็บป่วยฯลฯ
ถ้ำในปีงบประมำณใดๆ คุณค่ำรวมของขวัญ และหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจำกผู้ให้ค น
เดียวกันกลุ่มเดียวกันหรือผู้ให้มีควำมสัมพันธ์กันหลำยๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ำมำกกว่ำ ๓,๐๐๐ บำท
ต้องรำยงำนของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่ำงที่ได้รับ
ถ้ำในปีงบประมำณใดๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จำกผู้รับบริกำร แม้จะต่ำงคน
ต่ำงกลุ่มเพื่อเป็นกำรขอบคุณ ในกำรให้บริกำรที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ำมำกกว่ำสำมพันบำทต้องรำยงำน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่ำงนั้น
ของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน์ ใดๆ ที่ ไ ด้ รั บ เพื่ อ เป็ น กำรขอบคุ ณ จำกผู้ รั บ บริ ก ำร
(ประชำชนองค์ก รเอกชน) ที่ ได้ อย่ ำงสม่ ำเสมอบ่อ ยครั้ง อำจท ำให้ เกิ ดข้ อสงสัยจำกประชำชนว่ำ มีอิ ทธิ พ ล
บิดเบือนก่อให้เกิดอคติในกำรให้บริกำรของข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ หรืออำจก่อให้เกิดควำมรู้ สึกชอบ
และคำดหวังว่ำจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มำรับบริกำรควรปฏิเสธกำรรับ
เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่ำงเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่ )
ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนกำรณ์ใดๆ)

๓. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่

๑) ปกติสำมำรถเก็บรักษำไว้เองหำกมีค่ำไม่เกิน ๓,๐๐๐ บำท
๒) หำกมีรำคำทำงกำรตลำดระหว่ำง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บำท ส่วนรำชกำรต้องพิจำรณำ
ตัดสินว่ำข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐนั้นๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่
๓) หำกรำคำมำกกว่ำ ๑๕,๐๐๐ บำท จะต้อ งให้ เป็ นทรัพ ย์สิ นของส่วนรำชกำรและส่ว น
รำชกำรพิจำรณำตัดสินว่ำจะใช้ประโยชน์อย่ำงไร

๔. การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร

กำรฝ่ำฝืนนโยบำยว่ำด้วยกำรรับของขวัญ หรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝ่ำฝืนกำรปฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรมอำจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นกับควำมร้ำยแรงของกำรฝ่ำ
ฝืน
นอกจำกนั้นหำกกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้ำข่ำยกำรรับสินบน ฉ้อฉล
ทุจริต และสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำ ข้ำรำชกำรและหรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่ง
มีผลต่อควำมเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หำกถูกตัดสินว่ำผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกคนอำจมีส่วนร่วมในกำรรับโทษทำงอำญำด้วย

กุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการที่สาคัญคือ
กำรรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆ เป็นสำเหตุให้สำธำรณชนรับรู้ว่ำมีกำรปฏิบัติอย่ำงมี
อคติ มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ก่อให้เกิดกำรทำลำยเชื่อถือศรัทธำของประชำชนต่อ
ภำครัฐและต่อรำชกำร กุญแจแห่งควำมเสี่ยง 2 ประกำรที่สำคัญคือ
๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่ำรำคำของขวัญ และหรือผลประโยชน์
น้อยกว่ำควำมเป็นจริง กำรตีค่ำรำคำต่ำกว่ำควำมเป็นจริงนั้น บุคคลอำจจูง ใจตนเองหรือจูง ใจผู้ อื่นให้คิดว่ำ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ มีค่ำต่ำกว่ำที่เป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงกำรรำยงำน กำรกระทำดังกล่ำวนับว่ำ
เป็นกำรคดโกงและหลอกลวงซึ่งเข้ำข่ำยฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม
๒. การเพิก เฉยมองข้ามความผิด และละเลยต่อ ผลที่ เกิดขึ้ น กำรรับ ของขวัญ และหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ อำจทำให้ติดเป็นนิสัยอย่ำงรวดเร็วและก่อให้เกิดควำมคำดหวังเสมอว่ำจะได้รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์ใดๆ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรทำให้เกิดควำมรู้สึกชอบหรืออยำกปฏิบัติต่อผู้รับบริกำร หรือ
ผู้รั บ งำน-รั บ จ้ ำง-รั บ เหมำฯลฯ ที่ เป็ น ผู้ ให้ ข องขวัญ และหรื อ ผลประโยชน์ โดยอิ ท ธิ พ ลของควำมชอบหรื อ
ประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับทำให้มีกำรปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ำมำตรฐำนที่กำหนด
ในสถำนกำรณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้ำง ผู้รับเหมำ และหรือผู้รับจัดซื้ออำจรับรู้ผิดพลำดและเข้ำใจว่ำ
กำรรับจ้ำงต่ำงๆไม่ต้องทำในระดับมำตรฐำนหรือลดคุณ ค่ำกำรบริกำร นอกจำกนั้นหำกเกิดกำรปฏิบัติเป็น
วัฒ นธรรมกำรท ำงำนขององค์ กรข้ำรำชกำรและหรือเจ้ำหน้ำที่ ของรัฐจะมี พ ฤติก รรมเคยชิน กับ “กำรรั บ
รำงวัล” จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่และละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยควำมรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่ำเป็น กำรรับสินบน
สถานการณ์ตัวอย่าง
หน่วยงานภาครัฐหนึ่ง ส่งนักทรัพยากรบุคคลที่ทาหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง (HR procurement) ให้
เข้าร่วมสัมมนาด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป็น
ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีบุคลิกเป็น personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นคู่ค้ากับ
หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ได้เก็บของรางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตน
ชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา
ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่าจะต้องมีการ
รายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาในการ
เข้าร่วมสัมมนาเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนั้นเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะ
ตัดสินใจว่าจะจัดการอย่างไรกับรางวัลชิ้นนี้
เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ ในที่สุด
เจ้าหน้าที่จึงถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพือ่ ประโยชน์ตามความเหมาะสม

บทสรุป

ควำมเชื่ อถื อ ไว้ว ำงใจและจริยธรรมเป็ นรำกฐำนของกำรบริห ำรภำครัฐที่ ดี เมื่ อ ท่ำ นเป็ น
ข้ำรำชกำรและหรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐไม่ว่ำจะสังกัดหน่วยงำนใด ท่ำนถูกคำดหวังให้ปฏิบัติหน้ำที่และตัดสินใจ
โดยปรำศจำกอคติ ท่ ำนถูก คำดหวังไม่ ให้ แ สวงหำรำงวัล หรือ ผลประโยชน์ ในรูป แบบใดๆ นอกเหนื อ จำก
เงินเดือนและผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ แม้ว่ำนโยบำยของหน่วยงำนหลำยแห่งจะอนุญำตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือ
ว่ำเป็นของที่ระลึกในโอกำสที่เหมำะสม แต่อย่ำงไรก็ตำมควรมีขอบเขตในกำรรับเสมอ กำรฝ่ำฝืนขอบเขตด้วย
กำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมำะสม จะนำไปสู่ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต และทำลำยชื่อเสียงของท่ำน
รวมทั้ง องค์กรของท่ำนเอง

บทที่ 5
บทลงโทษผูฝ้ ่าฝืน

หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษอย่างไร ?
กำรมีพฤติกรรมใดๆ ก็ตำมที่เข้ำข่ำยประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีพฤติกรรม ที่
พร้อมฝ่ำฝืนกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน ย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน
จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นอยู่กับควำมร้ำยแรงของกำรฝ่ำฝืน นอกจำกนั้น หำกพฤติกรรมนั้นๆ เข้ำข่ำยกำรรับ
สินบน ฉ้อฉลทุจริต และสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำ ข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐนั้นๆ มีกำรรับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนหรือเข้ำข่ำยกำรมีพฤติกรรมดังกล่ำว ซึ่งมีผลต่อควำมเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ
หำกถูกตัดสินว่ำผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอำจมีส่วนร่วมในกำรรับโทษทำงอำญำด้วย
ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.
๒๕๔๒ หมวด ๙ กำรขัด กันระหว่ำงประโยชน์ ส่วนบุ คคลและประโยชน์ ส่วนรวม มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิใ ห้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจำกทรัพย์สินหรือประโยชน์อัน
ควรได้ตำมกฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออก โดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญ ญัติแห่งกฎหมำย เว้นแต่กำรรับ
ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดโดยธรรมจรรยำตำมหลั ก เกณฑ์ แ ละจ ำนวนที่ ค ณะกรรมกำรป้ อ งกั น และ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติกำหนด
กรณีฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติจะมีโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ และยังมีความผิดฐานกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่
ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย

บทที่ 6
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มำตรำ ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กำหนดเรื่องกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ มีจิตสำนึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจำกกันได้ หำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐฝ่ำฝืนให้ถือเป็ นควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
ด้วย
๒. ประกำศคณะกรรมกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริต แห่ ง ชำติ เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ กำรรั บ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมดำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้กำหนดว่ำ โดยอำศัยอำนำจ
ตำมควำมในมำตรำ ๑๐๓ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติได้กำหนดหลักเกณฑ์และจำนวนทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะรับจำก
บุคคลได้โดยธรรมจรรยำ กล่ำวคือ กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลที่ให้กันในโอกำสต่ำงๆ โดย
ปกติตำมขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกันในสังคม
๓. ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
๓.๑) ส่วนคำปรำรภ ได้กล่ำวถึงค่ำนิยมหลักของมำตรฐำนจริยธรรมสำหรับ ผู้ดำรงตำแหน่งทำง
กำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ๙ ประกำรของสำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้
(๑) กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) กำรมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
(๔) กำรยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมำย
(๕) กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๖) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง
(๗) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำนมีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๘) กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๙) กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร
๓.๒) หมวด ๒ ข้ อ ๕ ให้ ข้ ำรำชกำรต้อ งแยกเรื่อ งส่ ว นตัว ออกจำกต ำแหน่ ง หน้ ำ ที่ และยึ ด ถื อ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้
(๑) ไม่นำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่ำจะเป็นญำติ พี่น้อง พรรคพวก

เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มำประกอบกำรใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
บุคคลนั้น หรือ
ปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่ำงจำกบุคคลอื่นเพรำะควำมชอบหรือชัง
(๒) ไม่ใช้เวลำรำชกำร เงิน ทรัพย์สิน บุคลำกร บริกำรหรือสิ่งอำนวย ควำมสะดวกของ
ทำงรำชกำร ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญำต
โดยชอบด้วยกฎหมำย
(๓) ไม่กระทำกำรใด หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติกำรใดในฐำนะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิด
ควำม เคลือบแคลงหรือสงสัยว่ำจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ ของหน้ำที่
ทั้งนี้ในกรณีมีควำมเคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้ำรำชกำรผู้นั้นยุติกำรกระทำดังกล่ำว
ไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำหัวหน้ำส่วนรำชกำรและคณะกรรมกำรจริยธรรม
พิจำรณำ เมื่อคณะกรรมกำร จริยธรรมวินิจฉัยเป็นประกำรใด แล้วจึงปฏิบัติตำมนั้น
(๔) ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงำนโดยตรงหรือหน้ำที่อื่น ในหน่วยงำนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำนของรัฐ ต้องยึดถือประโยชน์ของทำงรำชกำร
เป็นหลัก ในกรณีที่มีควำมขัดแย้งระหว่ำงประโยชน์ของทำงรำชกำรหรือประโยชน์
ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วน ตนหรือส่วนกลุ่ม อันจำเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขำดต้องยึด
ประโยชน์ของทำงรำชกำรและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
๓.๓) หมวด ๒ ข้อ ๖ ให้ข้ำรำชกำรต้องละเว้นจำกกำรแสวงหำประโยชน์ที่มิชอบ โดยอำศัย
ตำแหน่ง หน้ำที่และไม่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่ำง
น้อยต้องวำงตน ดังนี้
(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่น เรียก รับ หรือ ยอมจะรับซึ่งของขวัญแทน
ตนหรือญำติของตน ไม่ว่ำก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำที่ไม่ว่ำจะเกี่ยวข้อง หรือไม่ เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติหน้ำที่หรือไม่ก็ตำม เว้นแต่เป็นกำรให้โดยธรรมจรรยำหรือกำรให้ตำมประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
(๒) ไม่ใช้ตำแหน่งหรือกำรกระทำกำรที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพรำะมีอคติ
(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงกำร กำรดำเนินกำร หรือกำรทำนิติกรรม หรือสัญญำซึ่งตนเอง
หรือ บุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อนั มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยหรือประมวลจริยธรรมนี้
4. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเรี่ยไรของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2544 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
5. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเรี่ยไรของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2544 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ( ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2549
6. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2544

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
โรงพยาบาลแก่งกระจาน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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