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คํานํา
การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหาประโยชน
สวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจซึ่งเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซง คูมือ
สงเสริมการปองกันผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน จัดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตาม
นโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการกําหนดมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต คือ การปลูกจิตสํานึ ก การ
ปองกัน การปราบปรามและการสรางเครือขายมุงเนนการปองกันการทุจริตผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน และเพื่อใหเจาหนาที่ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน ไดใชเปน
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนอยูในกฎระเบียบของทางราชการ ดํารงตนดวยความเที่ยงธรรม คงไวซึ่งเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการ ไมใชอํานาจและตําแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนโดยมิชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือเลมนี้จะเปน กลไกสําคัญในการ
ปองกันการทุจริต และชวยฟนฟูสงเสริมการตอตานการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐใหแกระบบราชการไทย และ หาก
เจาหนาที่ไดศึกษาและปฏิบัติ ตามคูมือนี้โดยเครงครัด จะสามารถดําเนิ นการปฏิบัติภ ารกิจในทางราชการใหเกิ ด
ประโยชนสูงสุด โปรงใส สุจริต และเปนไปเพื่อผลประโยชนของประชาชนอยางแทจริง

งานนิติการ ฝายบริหารทั่วไป

บทที่ 1
ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest ) คืออะไร ?

ผลประโยชนทับซอน(Conflict of Interest : COI)
ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of
interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบ
ในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ
ความหมาย : สํานักงาน ก.พ.
สถานการณหรือการกระทําของบุคคล (ไมวาจะเปนนักการเมืองขาราชการ พนักงานบริษัท ผูบริหาร) มี
ผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของ จนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้น การกระทํา
ดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไมเจตนาหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะ
เปนสิ่งผิดแตอยางใดพฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทาความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ที่ตองคํานึงถึง
ผลประโยชนสาธารณะ(ประโยชนของสวนรวม)แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวก
พอง
มูลเหตุปญหาผลประโยชนทับซอน
ปญหาผลประโยชนทับซอนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ยนไป จากเดิมที่นักการเมืองและนัก
ธุรกิจเปนบุคคลคนละกลุมกัน กลาวคือในอดีต นักธุรกิจตองพึ่งพิงนักการเมือง เพื่อใหนักการเมืองชวยเหลือสนับสนุน
ธุรกิจของตน ซึ่งในบางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจตองการนั้น มิไดรับการตอบสนองจากนักการเมืองทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็
ตองจายเงินจานวนมากแกนักการเมือง ในปจจุบันนักธุรกิจจึงใชวิธีการเขามาเลนการเมืองเองเพื่ อใหตนเองสามารถเขา
มาเปนผูกําหนดนโยบายและออกกฎเกณฑตางๆ ในสังคมไดและที่สําคัญคือทาใหขาราชการตางๆ ตองปฏิบัติตามคาสั่ง
ผลประโยชนทับซอน ภาษาไทยใชอยู ๓ อยาง
๑. ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
๒. ผลประโยชนทับซอน
๓. ผลประโยชนขัดกัน
นิยามศัพทและแนวคิดสําคัญ
ผลประโยชนสวนตน (private interest) “ผลประโยชน” คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลตอบุคคล/กลุม ไมวาในทางบวก
หรือลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจของเจาหนาที่ แตรวมถึงคนที่
ติดตอสัมพันธดวย เชน เพื่อน ญาติ คูแขง ศัตรู เมื่อใดเจาหนาที่ประสงคจะใหคนเหลานี้ไดหรือเสียประโยชน เมื่อนั้นก็
ถือวามีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
ผลประโยชนสวนตน มี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไมเกี่ยวกับเงิน (non-pecuniary)
๑. ผลประโยชนสวนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไมไดเกี่ยวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทานั้น แตยังเกี่ยวกับการเพิ่มพูน
ประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยูแลว เชน ที่ดิน หุน ตําแหนงในบริษัทที่รับงานจากหนวยงาน รวมถึงการ
ไดมาซึ่งผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชน สัมปทาน สวนลดของขวัญ หรือของที่แสดงนาใจไมตรีอื่นๆ

๒. ผลประโยชนที่ไมเกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคม
วัฒนธรรมอื่น ๆ เชน สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยูในรูปความลาเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชัง และมี
ขอสังเกตวาแมแตความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้
หนาที่สาธารณะ (public duty) หนาที่สาธารณะของผูที่ทางานใหภาครัฐคือ การใหความสําคัญอันดับตนแก
ประโยชนสาธารณะ (public interest) คนเหลานี้ไมจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศ
เทานั้น แตยังรวมถึงคนอื่น ๆ ที่ทางานใหภาครัฐ เชน ที่ปรึกษา อาสาสมัคร
ผลประโยชนสาธารณะ คือประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลรวมของผลประโยชนของปจเจกบุคคล และ
ไมใชผลประโยชนของกลุมคน การระบุผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงาย แตในเบื้องตนเจาหนาที่ภาครัฐสามารถให
ความสําคัญอันดับตนแกสิ่งนี้ โดย
- ทํางานตามหนาที่อยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทํางานตามหนาที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
- ใหความสําคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะ มีความคาดหวังวาเจาหนาที่ตองจากัดขอบเขตที่ ประโยชนสวนตน
จะมามีผลตอความเปนกลางในการทาหนาที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทาหนาที่ที่มีผลประโยชนทับซอน
- หลีกเลี่ยงการกระทา/กิจกรรมสวนตนที่อาจทาใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูลภายใน
- หลีกเลี่ยงการใชตําแหนงหนาที่หรือทรัพยากรของหนวยงานเพื่อประโยชนสวนตน
- ปองกันขอครหาวาไดรับผลประโยชนที่ไมสมควรจากการใชอํานาจหนาที่
- ไมใชประโยชนจากตําแหนงหรือขอมูลภายในที่ไดขณะอยูในตําแหนง ขณะที่ไปหาตําแหนงงานใหม
ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) องคกรสากล คือ Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) นิยามวาเปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
ทับซอน มี ๓ ประเภท คือ
๑. ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและสาธารณะ
เกิดขึ้น
๒. ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนที่คนเห็นวามี แตจริงๆ
อาจไมมีก็ได ถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนามาซึ่งผลเสียไมนอยกวาการ
จัดการผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาที่ไมเพียงแตจะตองประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเทานั้น
แตตองทาใหคนอื่น ๆ รับรูและเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง
๓. ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบันอาจจะทับซอนกับ
ผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต
หนาที่ทับซอน (conflict of duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competing interests) มี ๒ ประเภท
๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาที่ในหนวยงานและ เปน
คณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจาหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะบทบาทหนาที่ทั้งสองออก

จากกันไดอาจทาใหทางานไมมีประสิทธิภาพ หรือแมกระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหนวยงานมักมี
กลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆ ใหชัดเจน แตก็ยังมีปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานที่มี
กาลังคนนอยหรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นที่สามารถทางานบางอยางที่คนอื่นๆ ทาไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหา
นี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทาบทบาทหนาที่ ใน
หนวยงานหนึ่งนั้น ทาใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนามาใชเปนประโยชนแกการทาบทบาทหนาที่ใหแก อีก
หนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือ ถานาขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลาเอียง/อคติตอคนบางกลุม
ควรถือวาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ
การตัดสินใจทาหนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนามาจัดการกับหนาที่ทับซอนได
ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ใหประโยชนสุข
แกบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชนสาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชนตอมวลสมาชิกในสังคม
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict Of Interests) เปน
สถานการณที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐ ใชตําแหนงหรืออํานาจหนาที่ในการแสวงประโยชนแกตนเอง
กลุมหรือพวกพอง ซึ่งเปนการละเมิดทางจริยธรรม และสงผลกระทบหรือความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ คําอื่นที่มี
ความหมายถึงความขัดแยงกันแหงผลประโยชนสวนตนและสวนรวม ไดแก การมีผลประโยชนทับซอน ความขัดกัน
ระหวางผลประโยชนของผูดํารงตําแหนงสาธารณะ และรวมถึงคอรรัปชั่นเชิงนโยบาย คอรรัปชั่นสีเทา
การกระทําที่อยูในขาย Conflict of Interest
- รับผลประโยชน (Accepting Benefits)คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากร
แลวรับเงินจากผูมา เสียภาษี หรือเปนเจาหนาที่จัดซื้อแลวไปรับไมกอลฟจากรานคา เปนตน
- ใชอิทธิพล (Influence Peddling)เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่เพื่อสงผลที่
เปนคุณแกฝายใด ฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม
- ใชทรัพยสินของนายจางเพื่อประโยชนสวนตน (Using employer’s property for private
advantage)ไดแก การใชรถราชการ หรือใชคอมพิวเตอรของราชการทางานสวนตัว เปนตน
- ใชขอมูลลับของราชการ (Using confidential information)เชน รูวาราชการจะตัดถนน แลวรีบชิงไป
ซื้อที่ดักหนาไวกอน
- รับงานนอก (Outside employment or moonlighting)ไดแก การเปดบริษัทหากินซอนบริษัทที่ตนเอง
ทํางาน เชน เปนพนักงานขายแอบเอาสินคาตัวเองมาขายแขง หรือเชนนักบัญชีที่รับงานสวนตัวจนไมมีเวลาทํางานบัญชี
ในหนาที่ใหราชการ
- ทํางานหลังออกจากตําแหนง (Post Employment)เปนการไปทางานใหผูอื่นหลังออกจากงานเดิม โดยใช
ความรูหรืออิทธิพลที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไมชอบธรรม เชน เอาความรูในนโยบาย และแผนของธนาคาร
ชาติไปชวยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ

-

ตัวอยางประโยชนทับซอน
หาประโยชนใหตนเอง
รับประโยชนจากตําแหนงหนาที่
ใชอิทธิพลเรียกผลตอบแทน
ใชทรัพยสินของนายจางเพื่อประโยชนของตน
ใชขอมูลความลับ เพื่อแสวงประโยชนของตนเองและพวกพอง
รับงานนอก แลวสงผลเสียใหงานในหนาที่
ทํางานหลังออกจากตําแหนงและเอื้อประโยชนตอบริษัท
การใหของขวัญ ของกํานัล เพื่อหวังความกาวหนา
ใหทิปพนักงานโรงแรมเพื่อหวังการบริการที่ดีกวาลูกคารายอื่น
ชวยใหญาติมิตรทํางานในหนวยที่ตนมีอํานาจ
ชื้อขายตําแหนง จายผลประโยชน เพื่อความเจริญกาวหนาของตน

บทที่ 2
กระบวนการทางความคิด ( Mind Set)

การปรับกระบวนการทางความคิด (Mind Set) การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชน
สวนรวม หรือผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest)

Analog
ระบบคิดฐาน 10

ใชน้ําประปาหลวง
ลางรถสวนตัว
นํารถยนตหลวงมาใชใน
ธุระสวนตัว
นําอุปกรณไฟฟาสวนตัวมา
ชารตที่ทํางาน
นําวัสดุครุภัณฑหลวงไป
ใชสวนตัว
ใชโทรศัพทหลวงในเรื่อง
สวนตัว
รับของขวัญจากผูมา
ติดตอราชการ

Digital
ระบบคิดฐาน 2

ไมใชน้ําประปาหลวง
ลางรถสวนตัว
ไมนํารถยนตหลวงมาใชใน
ธุระสวนตัว
ไมนําอุปกรณไฟฟาสวนตัว
มาชารตที่ทํางาน
ไมนําวัสดุครุภัณฑหลวงไป
ใชสวนตัว
ไมใชโทรศัพทหลวงในเรื่อง
สวนตัว
ไมรับของขวัญจากผูมาติดตอ
ราชการ

การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสอง (Digital)

การที่เจาหนาที่ของรัฐมีระบบการคิดที่สามารถแยกออกอยางชัดเจนวาสิ่งไหน
สิ่ ง ไหนผิ ด สิ่ ง ไหนทํ า ได สิ่ ง ไหนทํ า ไม ไ ด สิ่ ง ไหนคื อ ประโยชน ส ว นตั ว ส ว นไหนคื อ
ประโยชนสวนรวม ไมนํามาปะปนกัน ไมนําสิ่งของราชการมาใชเพื่อประโยชนสวนตน
ไมเบียดบังราชการ เห็นแกประโยชนสวนรวมหรือของหนวยงานเหนือกวาประโยชนของ
สวนตน ไมแสวงหาประโยชนจากตําแหนงหนาที่ราชการ ไมรับทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดจากการปฏิบัติหนาที่ กรณีเกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชน
สวนรวมจะตองยึดประโยชนสวนรวมเปนหลัก

Digital

การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสิบ (Analog)
Analog

การทีเจ้ าหน้ าทีของรั ฐยังมีระบบการคิดที นําประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวมมาปะปนกันไปหมด แยกแยะไม่ออกว่าสิงไหนคือประโยชน์สว่ นตน สิงไหนคือ
ประโยชน์สว่ นรวม นําสิงของราชการมาใช้ เพือประโยชน์สว่ นตน เบียดบังราชการ เห็นแก่
ประโยชน์ ส่ว นตนเหนื อ กว่ า ประโยชน์ ส่ว นรวมหรื อ ของหน่ ว ยงาน จะคอยแสวงหา
ประโยชน์จากตําแหน่งหน้ าที ราชการเพือตนเอง เครื อญาติ หรื อพวกพ้ อง กรณีเกิดการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวมจะยึดประโยชน์สว่ นตนเป็ นหลัก

บทที่ 3
หลักการการจัดการผลประโยชนทับซอน

หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน

1. ปกปองผลประโยชนสาธารณะ : การทําเพื่อผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาที่หลัก เจาหนาที่ตอง
ตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะตองทํางานในขอบเขตหนาที่ พิจารณาความถูกผิดไป
ตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคล ปฏิบัติตอแตละบุคคลอยาง
เปนกลาง ไมมีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผาพันธุ วงศตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้เจาหนาที่ไมเพียง
ปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้น แตตองมีจริยธรรมดวย
2. สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด : การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัย กระบวนการแสวงหา
เปดเผยและจัดการที่โปรงใส นั่นคือ เปดโอกาสใหตรวจสอบ และมีความพรอมรับผิด มีวิธีการตาง ๆ เชน จดทะเบียน
ผลประโยชน โยกยายเจาหนาที่จากตําแหนงที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอน การเปดเผยผลประโยชนสวนตนหรือ
ความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ถือเปนขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชนทับซอน การใชกระบวนการ
อยางเปดเผยทั่วหนา จะทาใหเจาหนาที่รวมมือและสรางความเชื่อมั่นแกประชาชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย
3. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง : การแกปญหาหรือจัดการผลประโยชน
ทับซอนจะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่และองคกร การจัดการตองอาศัย
ขอมูลนําเขาจากทุกระดับในองคกร ฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบและนโยบาย และเจาหนาที่ก็มีความ
รับผิดชอบตองระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมี เจาหนาที่ตองจัดการกับเรื่องสวนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอน
มากที่สุดเทาที่ทําได และผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย
4. สรางวัฒนธรรมองคกร : ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลา
ที่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น และการสรางวัฒนธรรมแหงความซื่อตรงตอหนาที่ ซึ่งตองอาศัยวิธีการดังนี้
- ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและการปฏิบัติ รวมถึงการ
ใชกฎเกณฑที่มีในสภาพแวดลอมการทํางาน
- สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อใหเจาหนาที่สบายใจ ในการเปดเผยและ
หารือเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทํางาน
- ปองกันไมใหขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่เจาหนาที่เปดเผยเพื่อมิใหมีผูนําไปใชในทางที่ผิด
- ใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ ผลประโยชนทับซอน
เพื่อใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตาม
ในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาในเรื่องตอไปนี้
- มาตรฐานในการสงเสริมความซื่อตรงตอหนาที่โดยรวมไวในขอกําหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน
- กลไกความพรอมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําใหเจาหนาที่ถือวาเปนความรับผิดชอบของตนเอง ที่จะตอง
ทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน

แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน
กรอบการทํางานนี้เปนวิธีการกวาง ๆ ไมจํากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายที่เกี่ยวของ สามารถนําไปพัฒนา
เปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายได มี ๖ ขั้นตอน สาหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตาม
นโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน
๑. ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดขึ้นในองคกร
๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา
๓. ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตาง ๆ รวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนใหทั่วถึง
ในองคกร
๔. ดําเนินการเปนแบบอยาง
๕. สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงมั่น ในการจัดการผลประโยชน
ทับซอน
๖. บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ

จุดเสี่ยงของผลประโยชนทับซอน

1. การปฏิสัมพันธกับภาคเอกชน
2. การทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง
3. การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางาน
4. การอนุมัต/ิ อนุญาต การออกใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
5. การกระจายงบประมาณ
6. การปรับการลงโทษ
7. การใหเงินหรือสิ่งของชวยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอพิพาท
8. การรับของขวัญของกํานัลจากผูที่มาติดตออันเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่

การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโนมที่เปนไปไดมากที่เราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆถือไดวาเปนความผิด แต
ผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเอง ดังนี้

“ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาวแตดวย
มารยาทจึงไมกลาปฏิเสธน้ําใจหรือหาก
ไมรับจะเปนการทําลายสัมพันธภาพ
ระหวางผูใหกับองคกรหรือกับตนเอง”

“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการ
ทํางาน ดังนั้น มันเปนการยุติธรรมที่
เราจไดรางวัลผลประโยชนพิเศษบาง”

“คนอื่นๆก็ทําเชนนี้ ทําไมฉันจะ
ทําบางไมได”

“ฉันไมเห็นกฎระเบียบใดๆเกี่ยวกับ
การใหของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไมไดฝา
ฝนกฎเกณฑใดๆ”

“เพราะฉันเปนคนพิเศษจริงๆดังนั้น
ผูบังคับบัญชาจึงชมฉัน และเปนเรื่อง
ธรรมดาที่ฉันมักเปนคนแรกเสมอที่
ไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/สัมนา”

“มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใชและฉันไมคิดวา
หนวยงานของฉันจะสั่งสินคาชนิดนี้ แมวาฉันจะให
คําแนะนําก็ตาม”

ทานตองระลึกอยูเสมอวา เหตุผลที่ทานใชกลาวอางเชนนี้ไมสามารถปกปองทานจาก
การถูกดําเนินการทางวินัย หากการกระทําของทานเปนการกระทําที่มิชอบ

ตัวอยางคิดแบบระบบฐานสิบ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตอน “คนหลวงใชเงินหลวง”
นางวันดี ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเก็บรักษาเงิน และ
เปนเจาหนาที่การเงินรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี และมีอํานาจลงนามในใบถอนเงินรวมกับเจาหนาที่รายอื่น นางวัน
ดีไดถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของสถานีอนามัย นําไปใชจายในเรื่องสวนตัว จํานวน 300,000 บาท ตอมาไดนํา
เงินดังกลาวมาคืนใหกับทางราชการแลว และพบวามีการเบิกจายเงินโดยไมมีเอกสาร หลักฐานประกอบการจายเงิน
จํานวน 200,000 บาท นางวันดีใหการรับสารภาพวาตนไดจัดทําเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายเท็จขึ้นมาใหม
เพื่อใหมีจํานวนเงินคงเหลืออยูจริงตามรายงานงบเดือนสงใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเพื่อประกอบการจัดทําบัญชี
เกณฑคงคาง
พฤติการณของนางวันดี ดังกลาว เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษไลออก
จากราชการ
ตอน “ยักยอกยา”
นายยา ตําแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ ไดยักยอกยาแกหวัดสูตรผสมซูโดอี ฟรีดรีน ที่ตนดําเนินการสั่งซื้อ
จากบริษัทยาของเอกชน รวมจํานวน 200,000 เม็ด โดยยาดังกลาวจํานวน 50,000เม็ด ไดมีการสั่งซื้อในนามของ
โรงพยาบาลและนํ าเขาคลังยาของโรงพยาบาลตามระบบ สวนอี กจํานวน 150,000 เม็ด นั้น ไดสั่งซื้ อในนามของ
โรงพยาบาลแตนํายาเขาราน และจายเงินเอง โดยการสั่งซื้อยาไดทําการปลอมลายมือชื่อของผูอํานวยการโรงพยาบาล
เพื่อใชเปนหลักฐานในการสั่งซื้อยาและไดนํายาดังกลาวไปขายใหแกบุคคลภายนอก
พฤติการณของนายยาดังกลาว เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
ราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือ ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ
โดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษไลออกจากราชการ

ตอน “ฝากพิเศษ”
นายสมหวัง ตําแหนงแพทยชํานาญการ มีหนาที่ตรวจรักษาผูปวย ผาตัดและหัตถการทางสูตินรีเวช
ทั้งหมด นายสมหวังไดทําการรับฝากครรภพิเศษในโรงพยาบาลของทางราชการ หลังจากที่ทําคลอดเสร็จแลว ผูปวยหรือ
ญาติผู ปว ยจํานําเงิน ใส ซองมาให กับนายสมหวัง เป นค าฝากพิ เศษและทํ าคลอด รายละ 3,000 บาท ต อมาได มีผู
รองเรียนเรื่องดังกลาวขึ้น จากการสอบสวนนายสมหวังใหการรับวาตนไดกระทําการดังกลาวจริง และไดรับเงินคาฝาก
ครรภพิเศษดังกลาว และมีบางรายเมื่อทําคลอดเสร็จก็เงียบเฉยไมยอมจายเงินให
พฤติการณของนายสมหวังดังกลาว เปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงฐานอาศัยตําแหนงหนาที่
ราชการของตนหาผลประโยชนให แก ต นเอง ตามมาตรา83(3)ประกอบมาตรา 84 แห งพระราชบั ญญั ติ ร ะเบี ย บ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สมควรลงโทษภาคทัณฑ แตเนื่องจากนายสมหวังไมเคยกระทําผิดทางวินัยมากอนและ
ปฏิบัติหนาที่มาดวยดีตลอด จึงงดโทษให และใหวากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษร
ตอน “อบ..ลม”
นายทองดี ขาราชการ ไดยืมเงินราชการและลงชื่อในโครงการอบรมโดยเปนผูเสนอโครงการอบรม
ทางดานสุขภาพ รวมจํานวน 2 วัน นายทองดีไดจัดทําเอกสารหลักฐานขออนุมัติเบิกจายเงินตามโครงการอบรมสงใหกับ
การเงินเพื่อหักลางเงินยืมสําหรับเปนคาอาหารวางและเครื่องดื่ม เปนจํานวนเงิน 10,600 บาท โดยลายมือชื่อผูเขา
อบรมในเอกสารประกอบการหักลางเงินยืมนั้น มิใชเปนลายมือชื่อที่แทจริงของผู เขารับการอบรมแตเปนลายมือชื่อ
ปลอม และมิไดมีการจัดอบรมตามโครงการดังกลาวแตอยางใด
พฤติการณ ของนายทองดีดังกล าว เปน การกระทํ าผิดวินัยอยางรายแรงฐานปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรื อปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษไลออก
จากราชการ
ตอน “คนหลวง กับรถยนตหลวง”
นายสรรชัย ตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล ไดเบียดบังทรัพยสินของทางราชการนําไปใชประโยชน
สวนตัว โดยนําบิลน้ํามันของโรงพยาบาล ไปเขียนเติมน้ํามันใสรถยนตสวนตัวยรหอวอลโว และรถจิ๊ปแกรนดเชอโรกี
แล ว เบิ กจ ายเงิ น ค าน้ํ ามั น จากเงิ น บํ ารุ งของโรงพยาบาลเป น ระยะเวลา 3 ป รวมจํ านวน 232 ครั้ ง เป น เงิ น รวม
290,000 บาท ทั้งที่นายสรรชัยก็นํารถยนตราชการไปใชทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการอีกดวย
พฤติกรรมของนายสรรชัยดังกลาวเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษ
ไลออกจากราชการ

บทที่ 4
การให-การรับของขวัญและผลประโยชน

การให – การรับของขวัญและผลประโยชน
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและรับ
ของขวั ญและผลประโยชน ของขาราชการพลเรื อนและเจาหนาที่ภ าครั ฐ ในประมวลจริย ธรรมข าราชการพลเรื อน
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓
เจตนารมณ
เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐวา
จะต องตั ดสิ น ใจและกระทํ าหน าที่โ ดยยึ ด ผลประโยชน ส าธารณะเป น หลัก ปราศจากผลประโยชน สว นบุคคล หาก
ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนที่ทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการกระทํา
หนาที่ถือวาเปนการประพฤติมิชอบ ยอมทําลายความเชื่อถือไววางใจของประชาชนกระทบตอความถูกตองชอบธรรมที่
องคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบตอกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อะไรคือของขวัญและประโยชนอื่นใดที่ใชในความหมายนี้
ของขวัญและประโยชนอื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพยสิน สิ่งของบริการหรือ
อื่นๆที่มีมูลคา) ที่ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐใหและหรือไดรับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายไดและผลประโยชน
จากการจางงานในราชการปกติ
ของขวัญและผลประโยชนอื่นใด สามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคาตีราคาได
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินคาบริโภคความบันเทิงการ
ตอนรับใหที่พักการเดินทางอุปกรณเครื่องใชเชนตัวอยางสินคาบัตรของขวัญเครื่องใชสวนตัวบั ตรกํานัลบัตรลดราคา
สินคาหรือบริการและเงินเปนตน
ของขวัญและประโยชนอื่นใดที่คิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits)หมายถึงสิ่งใดๆ
หรือบริการใดๆที่ไมสามารถคิดเปนราคาที่จะซื้อขายไดอาทิเชนการใหบริการสวนตัวการปฏิบัติดวยความชอบสวนตน
การเขาถึงประโยชนหรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชนมากกวาคนอื่นๆ
รายละเอียดตอจากนี้เปนขอเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให-รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชนอื่นใดในทางปฏิบัติ
เราจะจัดการอยางไร
การจะรับของขวั ญและหรือผลประโยชนใดๆ มี ๓ คําถาม ที่ใชในการตัดสิ นใจว าจะรั บหรือไมรั บ
ของขวัญและหรือผลประโยชนคือ
๑) เราควรรับหรือไม
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม
๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม

๑. เราควรรับหรือไม

ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสที่เราไมสามารถปฏิเสธไดหรือเปนการรับใน
โอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อยางไรก็ตามมี
หลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งที่จะรับ
๑) ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมและอาจเขาขายการรับสินบน
1.1 การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งที่ควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจคือ
- ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณการเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม
- ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชนที่จะสงผลตอการทํางานในอนาคต
1.2 ถาทานทํางานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายที่ตองไดรับความไววางใจเปนพิเศษเชน
งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพตางๆ การจัดซื้อจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ /อนุญาตตางๆ
ฯลฯ ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกวาบุคคลกลุมอื่น
๒) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม หากการ
รับกอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะ แลวผลประโยชนสวนตน
ที่ไดรับกลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการ
ประพฤติโดยมิชอบ
“ไมวาของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นจะมี
คาเพียง
เล็กนอยก็ไมควรรับ เพราะกอใหเกิด
ความรูสึกผูกพันหรือพันธะกับผูให และอาจ
กอใหเกิดความเสื่อมศรัทธาตอประชาชน”
การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบ และ
การทุจริตคอรรัปชั่น ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของตนเอง โดยสวน
ราชการที่ อยูในกลุมปฏิ บั ติห น าที่ที่เ สี่ ยงต อการประพฤติ มิช อบ ควรกํ าหนดนโยบายด านนี้ อย างเคร งครั ด มากกว า
หนวยงานอื่นๆ
หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพื้นฐานที่วา “การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะตองกระทํา
ดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปองผลประโยชน
ของสังคมไทยโดยรวม”

ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใดๆ ไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบผลประโยชน
ใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอื่น ทําใหเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไววางใจที่ประชาสังคม
มีตอภาครัฐ และทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม
ประการสํ า คั ญ สมาชิ ก ทั้ ง หมดในสั ง คมต อ งได รั บ การปฏิ บั ติ อ ย า งเป น ธรรม ภายใต ร ะบอบ
ประชาธิ ป ไตย ข าราชการและเจ าหน าที่ ภ าครั ฐ มี พัน ธะผู กพั น ที่ จ ะต องปฏิ บั ติ ง านอย างเป น ธรรมโดยกระทํ าและ
แสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกตอง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่
มีอาชีพรับขาราชการ
๒.เราตองรายงานหรือไม

การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้
๑) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ เชน ประกาศคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับของขวัญหรือประโยชนจาก
คูสัญญา/องคกรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให-รับกับองคกรหรือบุคคลที่จะขอทําใบอนุญาตหรือ
รับการตรวจสอบดานตางๆ ฯลฯ
หนวยงานควรกําหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัดและมีกระบวนการที่ชวยใหขาราชการและเจาหนาที่
ภาครั ฐ สามารถจั ด การเรื่ องนี้ ได อย างเหมาะสม การรายงานการรั บ ของขวั ญและหรื อผลประโยชน ใดๆต องมี การ
ลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ
๒) บทบาทหนาที่ของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้นๆ ทํางานในขอบขายที่ออนไหวและตองการ
ความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมที่เกี่ยวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนทั้งจากระดับองคกร และ
ระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแนใจที่สุดวาตัว
ทานและองคกรมีความเที่ยงธรรมและจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวา
หนวยงานของทานมิไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆและมิได
กําหนดใหรายงานการรับของขวัญและผลประโยชน ทานควรดํารงความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ
หลักการ การกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอื่นใดควรตองรายงานหรือไม ควรจะตองใหองคกร
เก็บรักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่ องหลักเกณฑการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑)

แนวพิจารณาในการปฏิบัติ
ของขวั ญ ทั้ ง หมดที่ มี ค า ทางวั ฒ นธรรมหรื อ ประวั ติ ศ าสตร เช น งานศิ ล ปะพระพุ ท ธรู ป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้นๆ ยอมเปนทรัพยสินขององคกรไมวาจะ
มีคาราคาเทาใด
ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเที ยบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท ไมตอง
รายงานและอาจเก็บเปนของตนเองได
ของขวั ญ หรื อ ผลประโยชน ใ ดๆเมื่ อ เที ย บกั บ ราคาตลาดมี ค า เกิ น ๓,๐๐๐ บาท ต อ งรายงาน
หนวยงานและลงทะเบียนไว
ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และเจาหนาที่
มีความจําเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐคนนั้นๆรับ
ทรัพยสินดังกลาวหรือไม
ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดมากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท ใหสงมอบเปนทรัพยสิน
ขององคกร เพื่อใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตใหขาราชการหรือ
เจ า หน าที่ ข องรั ฐ ผู นั้ น เก็ บ รั ก ษาของไว เ ป น กรณี ไป เช น ของขวั ญในการย ายหน ว ยงานในขณะดํ ารงตํ าแหน ง เดิ ม
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชนที่เพื่อนรวมงานใหเมื่อเจ็บปวยฯลฯ
ถาในปงบประมาณใดๆคุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูใหคนเดีย วกันกลุม
เดียวกันหรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาท
ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ
ถาในปงบประมาณใดๆไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคนตางกลุม
เพื่ อเป น การขอบคุ ณ ในการให บ ริ ก ารที่ ดี แต เ มื่ อ รวมกั น แล ว มี ค ามากกว า สามพั น บาทต อ งรายงานของขวั ญหรื อ
ผลประโยชนแตละอยางนั้น
ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเพื่อเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ(ประชาชนองคกร
เอกชน) ที่ไดอยางสม่ําเสมอบอยครั้งอาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพ ลบิดเบือนกอใหเกิดอคติในการ
ใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบและคาดหวังวาจะไดรับของขวัญและ
หรือผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการควรปฏิเสธการรับ
เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ตองปฏิเสธ
ไมรับไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ)

๓. เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม

๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเองหากมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท สวนราชการตองพิจารณาตัดสินวา
ขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆจะเก็บไวเองไดหรือไม
๓) หากราคามากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการและสวนราชการ
พิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร

๔. การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร

การฝ าฝ น นโยบายว าด ว ยการรั บ ของขวั ญหรื อ ผลประโยชน นั้ น และพร อ มฝ าฝ น การปฏิ บั ติ ต าม
ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไลออก ขึ้นกับความรายแรงของการฝาฝน
นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉล
ทุจริต และสามารถพิสูจนไดวา ขาราชการและหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชนซึ่ง
มีผลตอความเปนธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย

กุญแจแหงความเสี่ยง ๒ ประการที่สําคัญคือ
การรับของขวัญและผลประโยชนใดๆ เปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามี การปฏิบัติอยางมีอคติ มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ กอใหเกิดการทําลายเชื่อถือศรัทธาของประชาชนตอภาครัฐและตอ
ราชการ กุญแจแหงความเสี่ยง 2 ประการที่สําคัญคือ
๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชนนอยกวา
ความเปนจริง การตีคาราคาต่ํากวาความเปนจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอื่นใหคิดวาของขวัญและหรือ
ผลประโยชน นั้ น ๆมี คาต่ํ า กว าที่ เ ป น จริ ง เพื่ อหลี ก เลี่ ย งการรายงาน การกระทํ าดั งกล าวนั บ ว าเป น การคดโกงและ
หลอกลวงซึ่งเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม
๒. การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลที่เกิดขึ้น การรับของขวัญและหรือผลประโยชน
ใดๆ อาจทําใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็วและกอใหเกิดความคาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ
ในการปฏิบัติหนาที่ราชการทําใหเกิดความรูสึกชอบหรืออยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงาน-รับจาง-รับเหมาฯลฯ
ที่เปนผูใหของขวัญและหรือผลประโยชนโดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชนตอบแทนที่ไดรับทําใหมีการปฏิบัติ
ตอบแทนเกินกวามาตรฐานที่กําหนด
ในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซื้ออาจรับรูผิดพลาดและเขาใจวาการรับจาง
ตางๆไมตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการทํางาน
ขององคกรขาราชการและหรือเจาหนาที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหนาที่และละ
เวนการปฏิบัติหนาที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดไดวาเปน การรับสินบน

สถานการณตัวอยาง
หนวยงานภาครัฐหนึ่ง สงนักทรัพยากรบุคคลที่ทําหนาที่จัดซื้อจัดจาง (HR procurement) ให
เขารวมสัมมนาดานทรัพยากรบุคคล เจาหนาที่ผูนั้นไดรับรางวัลมูลคา ๗,๐๐๐ บาท จากการเปน
ผูเขารวมสัมมนาที่มีบุคลิกเปน personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคาที่เปนคูคากับ
หนวยงาน เจาหนาที่ไดเก็บของรางวัลนั้นไวโดยไมไดรายงานหนวยงานเนื่องจากคิดวาเปนรางวัลที่ตน
ชนะจากการเขารวมกิจกรรมการสัมมนา
ผูบังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให และตัดสินใจวาจะตองมีการ
รายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเปนของหนวยงาน โดยใหเหตุผลวาการปรากฏตัวของเขาในการ
เขารวมสัมมนาเปนเพราะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ดังนั้นเปนความชอบธรรมของหนวยงานที่
จะตัดสินใจวาจะจัดการอยางไรกับรางวัลชิ้นนี้
เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหนาที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน ในที่สุด
เจาหนาที่จึงถูกขอรองใหสละรางวัลแกหนวยงานเพื่อประโยชนตามความเหมาะสม

บทสรุป

ความเชื่อถือไววางใจและจริยธรรมเปนรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อทานเปนขาราชการและ
หรือเจาหนาที่ภาครัฐไมวาจะสังกัดหนวยงานใด ทานถูกคาดหวังใหปฏิบัติหนาที่และตัดสินใจโดยปราศจากอคติทานถูก
คาดหวังไมใหแสวงหารางวัลหรือผลประโยชนในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชนที่รัฐจัดให แมวา
นโยบายของหนวยงานหลายแหงจะอนุญาตใหรับของขวัญได ซึ่งถือวาเปนของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แตอยางไรก็
ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝาฝนขอบเขตดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนที่ไมเหมาะสม จะนําไปสู
ความเสี่ยงตอการทุจริต และทําลายชื่อเสียงของทานรวมทั้ง องคกรของทานเอง

บทที่ 5
บทลงโทษผูฝาฝน

หากฝาฝนจะมีบทลงโทษอยางไร ?

การมีพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่เขาขายประเภทของผลประโยชนทับซอน หรือมีพฤติกรรม ที่พรอม
ฝาฝนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ยอมสงผลใหถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึง
ไลออก ขึ้นอยูกับความรายแรงของการฝาฝน นอกจากนั้น หากพฤติกรรมนั้นๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉลทุจริต และ
สามารถพิสูจนไดวา ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้นๆ มีการรับผลประโยชนทับซอนหรือเขาขายการมีพฤติกรรม
ดังกลาว ซึ่งมีผลตอความเปนธรรม กอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริง ผูมีสวนเกี่ยวของทุก
คนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
หมวด ๙ การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม มาตรา ๑๐๓ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใด
รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ
ขอบังคับที่ออก โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดย
ธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจํานวนที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด

กรณีฝาฝนหลักเกณฑของคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติจะมีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป ปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ และยังมีความผิดฐานกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ หรือทุจริตตอหนาที่
ตามประมวลกฎหมายอาญาดวย

บทที่ 6
กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน

กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว เพื่อลด
ระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาที่ของรัฐ มีจิตสานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออกจาก
กันได หากเจาหนาที่ของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย
๒. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ การรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดโดยธรรมดาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดกําหนดวา โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๓
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดกําหนดหลักเกณฑและ
จํานวนทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่เจาหนาที่ของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดยธรรมจรรยา กลาวคือ การรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือใหกัน
ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
๓. ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
๓.๑) สวนคําปรารภ ไดกลาวถึงคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับ ผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ ๙ ประการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ๙ ขอ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ไมบิดเบือน ขอเท็จจริง
(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
๓.๒) หมวด ๒ ขอ ๕ ใหขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่ และยึดถือประโยชน
สวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนญาติ พี่นอง พรรคพวก เพื่อนฝูง
หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลยพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือ
ปฏิบัติตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอื่นเพราะความชอบหรือชัง
(๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอํานวย ความสะดวกของทางราชการ
ไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาต โดยชอบดวยกฎหมาย

(๓) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซึ่งกอใหเกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบ ของหนาที่ 4

ทั้งนี้ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยใหขาราชการผูนั้นยุติการกระทําดังกลาวไวกอนแลวแจ ง
ใหผูบังคับบัญชาหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
จริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใด แลวจึงปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาที่อื่น ในหนวยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ ตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก
ในกรณีที่มีความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการหรือประโยชนสวนรวมกับประโยชนสวน
ตนหรือสวนกลุม อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาดตองยึดประโยชนของทางราชการและประโยชน
สวนรวมเปนสําคัญ
๓.๓) หมวด ๒ ขอ ๖ ใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนง
หนาที่และไมกระทาการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม โดย
อยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอื่น เรียก รับ หรือ ยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตน
หรือญาติของตน ไมวากอนหรือหลังดารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเกี่ยวของ หรือไม
เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตาม
ประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป
(๒) ไมใชตําแหนงหรือการกระทําการที่เปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลใดเพราะมีอคติ
(๓) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรม หรือสัญญาซึ่งตนเองหรือ
บุคคลอื่น จะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และที่แกไขเพิ่มเติม
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และที่แกไขเพิ่มเติม
( ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2549
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2544

