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คํานํา
การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหาประโยชน
สวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจซึ่งเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซง
คูมือสงเสริมการปองกันผลประโยชนทับซอนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี จัดทําขึ้น
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการกําหนดมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต คือ
การปลู กจิ ต สํ านึ ก การป องกั น การปราบปรามและการสร างเครื อข ายมุ งเน น การป องกั น การทุ จ ริ ต ผ า น
กระบวนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานและเพื่ อ ให เ จ า หน า ที่
สาธารณสุข สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี ไดใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
ตนอยูในกฎระเบียบของทางราชการดํารงตนดวยความเที่ยงธรรมคงไวซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปน
ขาราชการไมใชอํานาจและตําแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนโดยมิชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือเลมนี้จะเปนกลไกสําคัญ
ในการปองกันการทุจริต และชวยฟนฟูสงเสริมการตอตานการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐใหแกระบบราชการไทย
และหากเจ าหน าที่ ได ศึกษาและปฏิ บัติ ต ามคูมือนี้ โดยเครงครั ดจะสามารถดําเนิน การปฏิบั ติ ภารกิ จในทาง
ราชการใหเกิดประโยชนสูงสุดโปรงใสสุจริตและเปนไปเพื่อผลประโยชนของประชาชนอยางแทจริง

คณะผูจัดทําเอกสาร
มกราคม 2561
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บทที่ 1
ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest ) คืออะไร ?
ผลประโยชนทับซอน(Conflict of Interest : COI)
ผลประโยชนทับซ อนหรื อความขั ด แย งกั นระหวางผลประโยชน ส วนตนและผลประโยชน สว นรวม
(Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาประเทศ
ความหมาย : สํานักงานก.พ.
สถานการณหรือการกระทําของบุคคล (ไมวาจะเปนนักการเมืองขาราชการพนักงานบริษัทผูบริหาร) มี
ผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอการตั ดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้นการ
กระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัวทั้งเจตนาหรือไมเจตนาหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมา
จนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใดพฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทาความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของ
รัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ(ประโยชนของสวนรวม)แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึ ง
ประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
มูลเหตุปญหาผลประโยชนทับซอน
ปญหาผลประโยชนทับซอนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ยนไปจากเดิมที่นักการเมือง
และนั กธุ ร กิ จ เป น บุ คคลคนละกลุ มกั น กล า วคื อในอดี ต นั กธุ ร กิ จ ต อ งพึ่ งพิ งนั กการเมื องเพื่ อ ให นั กการเมื อ ง
ชวยเหลือสนับสนุนธุรกิจของตนซึ่งในบางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจตองการนั้นมิไดรับการตอบสนองจากนักการเมือง
ทุกครั้งเสมอไปนักธุรกิจก็ตองจายเงินจานวนมากแกนักการเมืองในปจจุบันนักธุรกิจจึงใชวิธีการเขามาเลน
การเมืองเองเพื่อใหตนเองสามารถเขามาเปนผูกําหนดนโยบายและออกกฎเกณฑตางๆในสังคมไดและที่สําคัญ
คือทาใหขาราชการตางๆตองปฏิบัติตามคาสั่ง
ผลประโยชนทับซอนภาษาไทยใชอยู๓ อยาง
๑. ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
๒. ผลประโยชนทับซอน
๓. ผลประโยชนขัดกัน
นิยามศัพทและแนวคิดสําคัญ
ผลประโยชนสวนตน (private interest) “ผลประโยชน” คือสิ่งใดๆที่มีผลตอบุคคล/กลุมไมวาใน
ทางบวกหรือลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจของ
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เจาหนาที่แตรวมถึงคนที่ติดตอสัมพันธดวยเชนเพื่อนญาติคูแขงศัตรูเมื่อใดเจาหนาที่ประสงคจะให คนเหลานี้ได
หรือเสียประโยชนเมื่อนั้นก็ถือวามีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
ผลประโยชนสวนตนมี๒ประเภทคือที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไมเกี่ยวกับเงิน (nonpecuniary)
๑. ผลประโยชนสวนตนที่เกี่ยวกับเงินไมไดเกี่ยวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทา นั้นแตยังเกี่ยวกับการ
เพิ่มพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยูแลวเชนที่ดินหุนตําแหนงในบริษัทที่รับงานจากหนวยงาน
รวมถึงการไดมาซึ่งผลประโยชนอื่นๆที่ไมไดอยูในรูปตัวเงินเชนสัมปทานสวนลดของขวัญหรือของที่แสดงนาใจ
ไมตรีอื่นๆ
๒. ผลประโยชนที่ไมเกี่ยวกับเงินเกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรมทางสังคม
วัฒนธรรมอื่นๆเชนสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยูในรูปความลาเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชังและมี
ขอสังเกตวาแมแตความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้
หนาที่สาธารณะ (public duty) หนาที่สาธารณะของผูที่ทางานใหภาครัฐคือการใหความสําคัญอันดับ
ตนแกประโยชนสาธารณะ (public interest) คนเหลานี้ไมจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐทั้งระดับทองถิ่นและ
ระดับประเทศเทานั้นแตยังรวมถึงคนอื่นๆที่ทางานใหภาครัฐเชนที่ปรึกษาอาสาสมัคร
ผลประโยชนสาธารณะคือประโยชนของชุมชนโดยรวมไมใชผลรวมของผลประโยชนของปจเจกบุคคล
และไมใชผลประโยชนของกลุมคนการระบุผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงายแตในเบื้องตนเจาหนาที่ภาครัฐ
สามารถใหความสําคัญอันดับตนแกสิ่งนี้โดย
- ทํางานตามหนาที่อยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทํางานตามหนาที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
- ใหความสําคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะมีความคาดหวังวาเจาหนาที่ตองจากัดขอบเขตที่
ประโยชนสวนตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการทําหนาที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหนาที่ที่มีผลประโยชนทับซอน
- หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมสวนตนที่อาจทําใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูลภายใน
- หลีกเลี่ยงการใชตําแหนงหนาที่หรือทรัพยากรของหนวยงานเพื่อประโยชนสวนตน
- ปองกันขอครหาวาไดรบั ผลประโยชนที่ไมสมควรจากการใชอํานาจหนาที่
- ไมใชประโยชนจากตําแหนงหรือขอมูลภายในที่ไดขณะอยูในตําแหนงขณะที่ไปหาตําแหนงงานใหม
ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) องคกรสากลคือ Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) นิยามวาเปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนทับซอนมี๓ประเภทคือ
๑. ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น
๒. ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนที่คนเห็นวามีแต
จริงๆอาจไมมีก็ไดถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพก็อาจนามาซึ่งผลเสียไมนอย
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กวาการจัดการผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริงขอนี้แสดงวาเจาหนาที่ไมเพียงแตจะตองประพฤติตนอยางมี
จริยธรรมเทานั้นแตตองทาใหคนอื่นๆรับรูและเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง
๓. ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบันอาจจะทับซอนกับ
ผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต
ประเภท

หนาที่ทับซอน (conflict of duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competing interests) มี๒

๑. ประเภทแรกเกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งเชนเปนเจาหนาที่ในหนวยงาน
และเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจาหนวยงานดวยปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะบทบาท
หน า ที่ ทั้ งสองออกจากกั น ได อ าจทาให ท างานไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหรื อ แม ก ระทั่ งเกิ ด ความผิ ด พลาดหรื อผิ ด
กฎหมายปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆใหชัดเจนแตก็ยังมีปญหาได
โดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานที่มีกาลังคนนอยหรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นที่สามารถทางานบางอยางที่คน
อื่นๆทาไมไดคนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
๒. ประเภทที่สองเกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาทและการทาบทบาท
หนาที่ในหนวยงานหนึ่งนั้นทาใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนามาใชเปนประโยชนแกการทาบทบาทหนาที่
ใหแกอีกหนวยงานหนึ่งไดผลเสียคือถานาขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลาเอียง/อคติตอคน
บางกลุม
ควรถือวาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวยเพราะวามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน
นั่นคือการตัดสินใจทาหนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนามาจัด การกับ
หนาที่ทับซอนได
ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests) หมายถึงสิ่งใดก็ตามที่ให
ประโยชนสุขแกบุคคลทั้งหลายในสังคมผลประโยชนสาธารณะยังหมายรวมถึงหลักประโยชนตอมวลสมาชิกใน
สังคม
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict Of Interests)
เป น สถานการณ ที่บุ คคลในฐานะพนักงานหรื อเจ าหน าที่ ของรั ฐ ใช ตํ า แหน งหรื ออํ า นาจหน าที่ ในการแสวง
ประโยชนแกตนเองกลุมหรือพวกพองซึ่งเปนการละเมิดทางจริยธรรมและสงผลกระทบหรือความเสียหายตอ
ประโยชนสาธารณะคําอื่นที่มีความหมายถึงความขัดแยงกันแหงผลประโยชนสวนตนและสวนรวมไดแกการมี
ผลประโยชนทับซอนความขัดกันระหวางผลประโยชนของผูดํารงตําแหนงสาธารณะและรวมถึงคอรรัปชั่นเชิง
นโยบายคอรรัปชั่นสีเทา
การกระทําที่อยูในขาย Conflict of Interest
- รับผลประโยชน (Accepting Benefits)คือการรับสินบนหรือรับของขวัญเชนเปนเจาพนักงาน
สรรพากรแลวรับเงินจากผูมาเสียภาษีหรือเปนเจาหนาที่จัดซื้อแลวไปรับไมกอลฟจากรานคาเปนตน
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- ใชอิทธิพล (Influence Peddling)เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่
เพื่อสงผลที่เปนคุณแกฝายใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม
- ใชทรัพยสินของนายจางเพื่อประโยชนสวนตน (Using employer’s property for private
advantage)ไดแกการใชรถราชการหรือใชคอมพิวเตอรของราชการทางานสวนตัวเปนตน
- ใชขอมูลลับของราชการ (Using confidential information)เชนรูวาราชการจะตัดถนนแลวรีบ
ชิงไปซื้อที่ดักหนาไวกอน
- รับงานนอก (Outside employment or moonlighting)ไดแกการเปดบริษัทหากินซอนบริษัท
ที่ตนเองทํางานเชนเปนพนักงานขายแอบเอาสินคาตัวเองมาขายแขงหรือเชนนักบั ญชีที่รับงานสวนตัวจนไมมี
เวลาทํางานบัญชีในหนาที่ใหราชการ
- ทํางานหลังออกจากตําแหนง (Post Employment)เปนการไปทางานใหผูอื่นหลังออกจากงาน
เดิมโดยใชความรูหรืออิทธิพลที่เดิมมาชิงงานหรือเอาประโยชนโดยไมชอบธรรมเชนเอาความรูในนโยบายและ
แผนของธนาคารชาติไปชวยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ
ตัวอยางประโยชนทับซอน
- หาประโยชนใหตนเอง
- รับประโยชนจากตําแหนงหนาที่
- ใชอิทธิพลเรียกผลตอบแทน
- ใชทรัพยสินของนายจางเพื่อประโยชนของตน
- ใชขอมูลความลับเพื่อแสวงประโยชนของตนเองและพวกพอง
- รับงานนอกแลวสงผลเสียใหงานในหนาที่
- ทํางานหลังออกจากตําแหนงและเอื้อประโยชนตอบริษัท
- การใหของขวัญของกํานัลเพื่อหวังความกาวหนา
- ใหทิปพนักงานโรงแรมเพื่อหวังการบริการที่ดีกวาลูกคารายอื่น
- ชวยใหญาติมิตรทํางานในหนวยที่ตนมีอํานาจ
- ชื้อขายตําแหนงจายผลประโยชนเพื่อความเจริญกาวหนาของตน
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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
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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

การที่เจาหนาที่ของรัฐยังมีระบบการคิดที่นําประโยชนสวนตนและประโยชน
สวนรวมมาปะปนกันไปหมด แยกแยะไมออกวาสิ่งไหนคือประโยชนสวนตน สิ่งไหนคือ
ประโยชนสวนรวม นําสิ่งของราชการมาใชเพื่อประโยชนสวนตน เบียดบังราชการ เห็นแก
ประโยชน ส ว นตนเหนื อ กว า ประโยชน ส ว นรวมหรื อ ของหน ว ยงาน จะคอยแสวงหา
ประโยชนจากตําแหนงหนาที่ราชการเพื่อตนเอง เครือญาติ หรือพวกพอง กรณีเกิดการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมจะยึดประโยชนสวนตนเปนหลัก
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บทที่ 3
หลักการการจัดการผลประโยชนทับซอน

หลักการ๔ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน
1. ปกปองผลประโยชนสาธารณะ :การทําเพื่อผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาที่หลักเจาหนาที่
ตองตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบายจะตองทํางานในขอบเขตหนาที่พิจารณา
ความถูกผิดไปตามเนื้อผาไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคลปฏิบัติ
ตอแตละบุคคลอยางเปนกลางไมมีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผาพันธุวงศตระกูล
ฯลฯทั้งนี้เจาหนาที่ไมเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้นแตตองมีจริยธรรมดวย
2. สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด :การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัยกระบวนการ
แสวงหาเปดเผยและจัดการที่โปรงใสนั่นคือเปดโอกาสใหตรวจสอบและมีความพรอมรับผิดมีวิธีการตางๆเชนจด
ทะเบี ย นผลประโยชน โ ยกย า ยเจ า หน า ที่ จ ากตํ า แหน ง ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ผลประโยชน ทั บ ซ อ นการเป ด เผย
ผลประโยชน ส ว นตนหรื อความสั มพั น ธ ที่อาจมี ผ ลต อ การปฏิ บั ติ ห น าที่ ถือเป น ขั้ น ตอนแรกของการจั ด การ
ผลประโยชนทับซอนการใชกระบวนการอยางเปดเผยทั่วหนาจะทาใหเจาหนาที่รวมมือและสรางความเชื่อมั่น
แกประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย
3.สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง :การแกปญหาหรือจัดการ
ผลประโยชนทับซอนจะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่และองคกรการ
จั ด การต อ งอาศั ย ข อ มู ล นํ าเข าจากทุ กระดั บ ในองค กรฝ ายบริ ห ารต องรั บ ผิ ด ชอบเรื่ องการสร างระบบและ
นโยบายและเจาหนาที่ก็มีความรับผิดชอบตองระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมีเจาหนาที่ตองจัดการกับเรื่องสวน
ตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนมากที่สุดเทาที่ทําไดและผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย
4.สรางวัฒนธรรมองคกร :ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวยสนับสนุนการตัดสินใจ
ในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้นและการสรางวัฒนธรรมแหงความซื่อตรงตอหนาที่ซึ่งตองอาศัย
วิธีการดังนี้
- ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและการปฏิบัติ
รวมถึงการใชกฎเกณฑที่มีในสภาพแวดลอมการทํางาน
- สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อใหเจาหนาที่สบายใจในการ
เปดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทํางาน
- ปองกันไมใหขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่เจาหนาที่เปดเผยเพื่อมิใหมีผูนําไปใชในทางที่ผิด
- ใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชนทับ
ซอนเพื่อใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตาม
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ในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาในเรื่องตอไปนี้
- มาตรฐานในการสงเสริมความซื่อตรงตอหนาที่โดยรวมไวในขอกําหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน
- กลไกความพรอมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําใหเจาหนาที่ถือวาเปนความรับผิดชอบของตนเองที่จะตอง
ทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน
กรอบการทํางานนี้เปนวิธีการกวางๆไมจํากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายที่เกี่ยวของสามารถนําไป
พัฒนาเปน รูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายไดมี ๖ขั้ นตอนสาหรับการพัฒ นาและการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน
๑.ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดขึ้นในองคกร
๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา
๓.ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตางๆรวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการผลประโยชน
ทับซอนใหทั่วถึงในองคกร
๔.ดําเนินการเปนแบบอยาง
๕.สื่อสารใหผูมีสวนไดเสียผูรับบริการผูสนับสนุนองคกรและชุมชนทราบถึงความมุงมั่ นในการจัดการ
ผลประโยชนทับซอน
๖.บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ
จุดเสี่ยงของผลประโยชนทับซอน
1. การปฏิสัมพันธกับภาคเอกชน
2. การทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง
3. การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางาน
4. การอนุมัต/ิ อนุญาต การออกใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
5. การกระจายงบประมาณ
6. การปรับการลงโทษ
7. การใหเงินหรือสิ่งของชวยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอพิพาท
8. การรับของขวัญของกํานัลจากผูที่มาติดตออันเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่

12

การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโนมที่เปนไปไดมากที่เราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆถือไดวาเปน
ความผิด แตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเอง ดังนี้

“ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาวแตดวย
มารยาทจึงไมกลาปฏิเสธน้ําใจหรือหาก
ไมรับจะเปนการทําลายสัมพันธภาพ
ระหวางผูใหกับองคกรหรือกับตนเอง”

“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการ
ทํางาน ดังนั้น มันเปนการยุติธรรมที่เรา
จะไดรางวัลผลประโยชนพิเศษบาง”

“คนอื่นๆก็ทําเชนนี้ ทําไมฉันจะ
ทําบางไมได”

“ฉันไมเห็นกฎระเบียบใดๆเกี่ยวกับ
การใหของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไมไดฝา
ฝนกฎเกณฑใดๆ”

“เพราะฉันเปนคนพิเศษจริงๆดังนั้น
ผูบังคับบัญชาจึงชมฉัน และเปนเรื่อง
ธรรมดาที่ฉันมักเปนคนแรกเสมอที่
ไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา”

“มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใชและฉันไมคิดวา
หนวยงานของฉันจะสั่งสินคาชนิดนี้ แมวาฉันจะให
คําแนะนําก็ตาม”

ทานตองระลึกอยูเสมอวา เหตุผลที่ทานใชกลาวอางเชนนี้ไมสามารถปกปองทานจาก
การถูกดําเนินการทางวินัย หากการกระทําของทานเปนการกระทําที่มิชอบ
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ตัวอยางคิดแบบระบบฐานสิบ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตอน “คนหลวงใชเงินหลวง”
นางวันดี ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเก็บรักษาเงิน และ
เปนเจาหนาที่การเงินรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี และมีอํานาจลงนามในใบถอนเงินรวมกับเจาหนาที่ราย
อื่น นางวันดีไดถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของสถานีอนามัย นําไปใชจายในเรื่องสวนตัว จํานวน 300,000
บาท ตอมาไดนําเงินดังกลาวมาคืนใหกับทางราชการแลว และพบวามีการเบิกจายเงินโดยไมมีเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการจ ายเงิน จํานวน 200,000 บาท นางวั นดีใหการรั บสารภาพวาตนไดจั ด ทํ าเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจายเท็จขึ้นมาใหมเพื่อใหมีจํานวนเงินคงเหลืออยูจริงตามรายงานงบเดือนสงใหสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเพื่อประกอบการจัดทําบัญชีเกณฑคงคาง
พฤติการณของนางวันดี ดังกลาว เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หน าที่ ราชการโดยทุจ ริต ตามมาตรา 85(1)แห งพระราชบัญญัติ ระเบี ย บข าราชการพลเรื อน พ.ศ.2551
ลงโทษไลออกจากราชการ
ตอน “ยักยอกยา”
นายยา ตําแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ ไดยักยอกยาแกหวัดสูตรผสมซูโดอีฟรีดรีน ที่ตนดําเนินการสั่งซื้อ
จากบริษัทยาของเอกชน รวมจํานวน 200,000 เม็ด โดยยาดังกลาวจํานวน 50,000เม็ด ไดมีการสั่งซื้อใน
นามของโรงพยาบาลและนําเขาคลังยาของโรงพยาบาลตามระบบ สวนอีกจํานวน 150,000 เม็ดนั้น ไดสั่งซื้อ
ในนามของโรงพยาบาลแต นํ ายาเข าร าน และจ ายเงิน เอง โดยการสั่งซื้อยาได ทําการปลอมลายมือชื่ อของ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเพื่อใชเปนหลักฐานในการสั่งซื้อยาและไดนํายาดังกลาวไปขายใหแกบุคคลภายนอก
พฤติการณของนายยาดังกลาว เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
ราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือ ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติห นาที่
ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษไล
ออกจากราชการ
ตอน “ฝากพิเศษ”
นายสมหวัง ตําแหนงแพทยชํานาญการ มีหนาที่ตรวจรักษาผูปวย ผาตัดและหัตถการทางสูตินรีเวช
ทั้งหมด นายสมหวังไดทําการรับฝากครรภพิเศษในโรงพยาบาลของทางราชการ หลังจากที่ทําคลอดเสร็จแลว
ผูปวยหรือญาติผูปวยจํานําเงินใสซองมาใหกับนายสมหวัง เปนคาฝากพิเศษและทําคลอด รายละ 3,000 บาท
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ตอมาไดมีผูรองเรียนเรื่องดังกลาวขึ้น จากการสอบสวนนายสมหวังใหการรับวาตนไดกระทําการดังกลาวจริง
และไดรับเงินคาฝากครรภพิเศษดังกลาว และมีบางรายเมื่อทําคลอดเสร็จก็เงียบเฉยไมยอมจายเงินให
พฤติการณของนายสมหวังดังกลาว เปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงฐานอาศัยตําแหนงหนาที่
ราชการของตนหาผลประโยชน ให แก ต นเอง ตามมาตรา83(3)ประกอบมาตรา 84 แห งพระราชบั ญญั ติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สมควรลงโทษภาคทัณฑ แตเนื่องจากนายสมหวังไมเคยกระทําผิดทาง
วินัยมากอนและปฏิบัติหนาที่มาดวยดีตลอด จึงงดโทษให และใหวากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษร
ตอน “อบ..ลม”
นายทองดี ขาราชการ ไดยืมเงินราชการและลงชื่อในโครงการอบรมโดยเปนผูเสนอโครงการอบรม
ทางดานสุขภาพ รวมจํานวน 2 วัน นายทองดีไดจัดทําเอกสารหลักฐานขออนุมัติเบิกจายเงินตามโครงการ
อบรมสงใหกับการเงินเพื่อหักลางเงินยืมสําหรับเปนคาอาหารวางและเครื่องดื่ม เปนจํานวนเงิน 10,600 บาท
โดยลายมือชื่อผูเขาอบรมในเอกสารประกอบการหักลางเงินยืมนั้น มิใชเปนลายมือชื่อที่แทจริงของผูเขารับการ
อบรมแตเปนลายมือชื่อปลอม และมิไดมีการจัดอบรมตามโครงการดังกลาวแตอยางใด
พฤติการณของนายทองดีดั งกลาว เปน การกระทําผิ ดวินัยอยางร ายแรงฐานปฏิบัติหรื อละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ลงโทษไลออกจากราชการ
ตอน “คนหลวง กับรถยนตหลวง”
นายสรรชัย ตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล ไดเบียดบังทรัพยสินของทางราชการนําไปใชประโยชน
สวนตัว โดยนําบิลน้ํามันของโรงพยาบาล ไปเขียนเติมน้ํามันใสรถยนตสวนตัวยี่หอวอลโว และรถจิ๊ปแกรนดเชอ
โรกี แลวเบิกจายเงินคาน้ํามันจากเงินบํารุงของโรงพยาบาลเปนระยะเวลา 3 ป รวมจํานวน 232 ครั้ง เปนเงิน
รวม 290,000 บาท ทั้งที่นายสรรชัยก็นํารถยนตราชการไปใชทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการอีกดวย
พฤติกรรมของนายสรรชัยดังกลาวเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ลงโทษไลออกจากราชการ
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บทที่ 4
การให-การรับของขวัญและผลประโยชน
การให–การรับของขวัญและผลประโยชน
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและรับ
ของขวัญและผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพล
เรือน ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ.
๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓
เจตนารมณ
เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐวา
จะตองตัดสินใจและกระทําหนาที่โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลัก ปราศจากผลประโยชนสวนบุคคล
หากขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนที่ทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและ
การกระทําหนาทีถ่ ือวาเปนการประพฤติมิชอบ ยอมทําลายความเชื่อถือไววางใจของประชาชนกระทบตอความ
ถูกตองชอบธรรมที่องคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบตอกระบวนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
อะไรคือของขวัญและประโยชนอื่นใดที่ใชในความหมายนี้
ของขวัญและประโยชนอื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพยสิน สิ่งของบริการหรืออื่นๆ
ที่มีมูลคา) ที่ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐใหและหรือไดรับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายไดและผลประโยชน
จากการจางงานในราชการปกติ
ของขวัญและผลประโยชนอื่นใด สามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคาตีราคาได
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินคาบริโภคความบันเทิงการตอนรับให
ที่พักการเดินทางอุปกรณเครื่องใชเชนตัวอยางสินคาบัตรของขวัญเครื่องใชสวนตัวบัตรกํานัลบัตรลดราคาสินคา
หรือบริการและเงินเปนตน
ของขวัญและประโยชนอื่นใดที่คิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits)หมายถึงสิ่งใดๆ
หรือบริการใดๆที่ไมสามารถคิดเปนราคาที่จะซื้อขายไดอาทิเชนการใหบริการสวนตัวการปฏิบัติดวยความชอบ
สวนตนการเขาถึงประโยชนหรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชนมากกวาคนอื่นๆ
รายละเอี ยดต อ จากนี้ เ ป น ข อเสนอแนะในการพิ จ ารณาเกี่ ยวกั บ การให -รั บของขวั ญ และหรื อ
ผลประโยชนอื่นใดในทางปฏิบัติ
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เราจะจัดการอยางไร
การจะรั บของขวั ญและหรื อผลประโยชนใดๆ มี ๓ คําถาม ที่ใช ในการตั ดสิน ใจว าจะรับหรือไมรั บ
ของขวัญและหรือผลประโยชนคือ
๑) เราควรรับหรือไม
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม
๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม
๑. เราควรรับหรือไม

ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสที่เราไมสามารถปฏิเสธไดหรือเปน
การรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
อยางไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งที่จะรับ
๑) ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมและอาจเขาขายการรับ
สินบน
1.1 การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งที่ควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจคือ
- ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณการเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม
- ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชนที่จะสงผลตอการทํางานในอนาคต
1.2 ถาทานทํางานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายที่ตองไดรับความไววางใจเปนพิเศษเชน
งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุ ณภาพต างๆ การจั ด ซื้ อจั ด จ าง การออกใบอนุ ญาตหรื อการอนุ มัติ /
อนุญาตตางๆ ฯลฯ ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกวาบุคคลกลุมอื่น
๒) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม หากการ
รับกอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะ แลวผลประโยชนสวนตน
ที่ไดรับกลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการ
ประพฤติโดยมิชอบ
“ไมวาของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นจะมี
คาเพียง
เล็กนอยก็ไมควรรับ เพราะกอใหเกิด
ความรูสึกผูกพันหรือพันธะกับผูให และอาจ
กอใหเกิดความเสื่อมศรัทธาตอประชาชน”
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การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบ และ
การทุจริตคอรรัปชั่น ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของตนเอง โดย
สวนราชการที่อยูในกลุมปฏิบัติหนาที่ที่เสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบายดานนี้อยางเครงครัด
มากกวาหนวยงานอื่นๆ
หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพื้นฐานที่วา “การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะตองกระทํา
ดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปองผลประโยชน
ของสังคมไทยโดยรวม”
ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใดๆ ไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบผลประโยชน
ใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอื่น ทําใหเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไววางใจที่
ประชาสังคมมีตอภาครัฐ 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
ประชาธิปไตย ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะตองปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดยกระทําและ
แสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกตอง เที่ยงธรรม
ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับขาราชการ
๒.เราตองรายงานหรือไม
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้
๑) ธรรมชาติของผูให :พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ เชน ประกาศคณะกรรมการ
ปองกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห งชาติ รวมทั้ งนโยบายของหน ว ยงาน เช น การห ามรั บ ของขวั ญหรื อ
ประโยชนจากคูสัญญา/องคกรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให -รับกับองคกรหรือบุคคลที่
จะขอทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดานตางๆ ฯลฯ
หนวยงานควรกําหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัดและมีกระบวนการที่ชวยใหขาราชการและเจาหนาที่
ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆตองมีการ
ลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ
๒) บทบาทหนาที่ของทานในองคกร :ถาขาราชการนั้นๆ ทํางานในขอบขายที่ออนไหวและตองการ
ความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมที่เกี่ยวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนทั้งจากระดับองคกร
และระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแนใจ
ที่สุดวาตัวทานและองคกรมีความเที่ยงธรรมและจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวา
หนวยงานของทานมิไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆและมิได
กําหนดใหรายงานการรับของขวัญและผลประโยชน ทานควรดํารงความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธที่
จะรับของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ
หลักการการกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอื่นใดควรตองรายงานหรือไม ควรจะตองใหองคกร
เก็บรักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอยกวา ๓,๐๐๐
บาท ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่องหลักเกณฑการ
รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑)
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แนวพิจารณาในการปฏิบัติ
ของขวัญทั้งหมดที่มีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชน งานศิลปะพระพุทธรูปเครื่องประดับ
โบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้นๆ ย อมเปนทรัพยสินขององคกรไมวาจะมีคา
ราคาเทาใด
ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท ไมตองรายงาน
และอาจเก็บเปนของตนเองได
ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงานหนวยงาน
และลงทะเบียนไว
ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และเจาหนาที่มี
ความจําเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐคน
นั้นๆรับทรัพยสินดังกลาวหรือไม
ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดมากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท ใหสงมอบเปนทรัพยสินของ
องคกร เพื่อใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตใหขาราชการหรือ
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงานในขณะดํารงตําแหนงเดิม
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชนที่เพื่อนรวมงานใหเมื่อ
เจ็บปวยฯลฯ
ถาในปงบประมาณใดๆคุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชน ที่ไดรั บจากผูใหคนเดีย วกั นกลุ ม
เดียวกันหรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาท
ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ
ถาในปงบประมาณใดๆไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคนตางกลุมเพื่อ
เปนการขอบคุณในการใหบริการที่ดี แตเมื่อรวมกันแลวมีคามากกวาสามพันบาทตองรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชนแตละอยางนั้น
ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเพื่อเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ(ประชาชนองคกร
เอกชน) ที่ไดอยางสม่ําเสมอบอยครั้งอาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือนกอใหเกิดอคติใน
การใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึก ชอบและคาดหวังวาจะไดรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการควรปฏิเสธการรับ
เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ตองปฏิเสธไมรับ
ไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ)
๓. เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม
๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเองหากมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท สวนราชการตองพิจารณาตัดสินวา
ขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆจะเก็บไวเองไดหรือไม
๓) หากราคามากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการและสวนราชการ
พิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร
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๔. การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร

การฝ าฝ น นโยบายว าด ว ยการรั บ ของขวั ญหรื อ ผลประโยชน นั้ น และพร อมฝ าฝ น การปฏิ บั ติ ต าม
ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไลออก ขึ้นกับความรายแรงของการฝาฝน
นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉล
ทุจริต และสามารถพิสูจนไดวา ขาราชการและหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชนซึ่ง
มีผลตอความเปนธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย
กุญแจแหงความเสี่ยง ๒ ประการที่สําคัญคือ
การรับของขวัญและผลประโยชนใดๆ เปนสาเหตุให สาธารณชนรับ รูวามีการปฏิบั ติอยางมีอคติ มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ กอใหเกิดการทําลายเชื่อถือศรัทธาของประชาชนตอภาครัฐ
และตอราชการ กุญแจแหงความเสี่ยง 2 ประการที่สําคัญคือ
๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑโดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชนนอยกวาความ
เปนจริง การตีคาราคาต่ํากวาความเปนจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอื่นใหคิดวาของขวั ญและหรือ
ผลประโยชนนั้นๆมีคาต่ํากวาที่เปนจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกลาวนับวาเปนการคดโกงและ
หลอกลวงซึ่งเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม
๒. การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลที่เกิดขึ้นการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ
อาจทําใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็วและกอใหเกิดความคาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชน
ใดๆ ในการปฏิบัติหนาที่ราชการทําใหเกิดความรูสึกชอบหรืออยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงาน-รับจางรับเหมาฯลฯ ที่เปนผูใหของขวัญและหรือผลประโยชนโดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชนตอบแทนที่
ไดรับทําใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวามาตรฐานที่กําหนด
ในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซื้ออาจรับรูผิดพลาดและเขาใจวาการรับจาง
ตางๆไมตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการนอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการ
ทํางานขององคกรขาราชการและหรือเจาหนาที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการ
ปฏิบัติหนาที่และละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดไดวาเปน การรับสินบน
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สถานการณตัวอยาง
หนวยงานภาครัฐหนึ่ง สงนักทรัพยากรบุคคลที่ทําหนาที่จัดซื้อจัดจาง (HR
procurement) ใหเขารวมสัมมนาดานทรัพยากรบุคคล เจาหนาที่ผูนั้นไดรับรางวัลมูลคา
๗,๐๐๐ บาท จากการเปนผูเขารวมสัมมนาที่มีบุคลิกเปน personnel planner ซึ่งบริจาค
โดยโรงงานผลิตสินคาที่เปนคูคากับหนวยงาน เจาหนาที่ไดเก็บของรางวัลนั้นไวโดยไมได
รายงานหนวยงานเนื่องจากคิดวาเปนรางวัลที่ตนชนะจากการเขารวมกิจกรรมการสัมมนา
ผูบังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให และตัดสินใจวา
จะตองมีการรายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเปนของหนวยงาน โดยใหเหตุผลวาการ
ปรากฏตัวของเขาในการเขารวมสัมมนาเปนเพราะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ดังนั้น
เปนความชอบธรรมของหนวยงานที่จะตัดสินใจวาจะจัดการอยางไรกับรางวัลชิ้นนี้
เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหนาที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน ใน
ที่สุดเจาหนาที่จึงถูกขอรองใหสละรางวัลแกหนวยงานเพื่อประโยชนตามความเหมาะสม

บทสรุป
ความเชื่อถือไววางใจและจริยธรรมเปนรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อทานเปนขาราชการและ
หรือเจาหนาที่ภาครัฐไมวาจะสังกัดหนวยงานใด ทานถูกคาดหวังใหปฏิบัติหนาที่และตัดสินใจโดยปราศจาก
อคติ ท า นถู ก คาดหวั ง ไม ใ ห แ สวงหารางวั ล หรื อ ผลประโยชน ใ นรู ป แบบใดๆ นอกเหนื อ จากเงิ น เดื อ นและ
ผลประโยชนที่รัฐจัดให แมวานโยบายของหนวยงานหลายแหงจะอนุญาตใหรับของขวัญได ซึ่งถือวาเปนของที่
ระลึ กในโอกาสที่ เ หมาะสม แตอย างไรก็ ต ามควรมี ขอบเขตในการรับ เสมอ การฝ าฝ นขอบเขตด ว ยการรั บ
ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไมเหมาะสม จะนําไปสูความเสี่ยงตอการทุจริต และทําลายชื่อเสียงของทานรวมทั้ง
องคกรของทานเอง
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บทที่ 5
บทลงโทษผูฝาฝน

หากฝาฝนจะมีบทลงโทษอยางไร ?
การมีพฤติกรรมใดๆก็ตามที่เขาขายประเภทของผลประโยชนทับซอนหรือมีพฤติกรรมที่พรอม
ฝ า ฝ น การปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมข า ราชการพลเรื อ นย อ มส งผลให ถูก ลงโทษตั กเตื อ นตั ด เงิ น เดื อ น
จนกระทั่งถึงไลออกขึ้นอยูกับความรายแรงของการฝาฝนนอกจากนั้นหากพฤติกรรมนั้นๆเขาขายการรับสินบน
ฉอฉลทุจริตและสามารถพิสูจนไดวาขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐนั้นๆมีการรับผลประโยชนทับซอนหรือเขา
ขายการมีพฤติกรรมดังกลาวซึ่งมีผลตอความเปนธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบหากถูกตัดสินวา
ผิดจริงผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๔๒
หมวด๙การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมมาตรา๑๐๓หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐ
ผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย
หรือกฎขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจํานวนที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด
กรณีฝาฝนหลักเกณฑของคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติจะมีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป ปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
และยังมีความผิดฐานกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ หรือทุจริตตอหนาที่ตาม
ประมวลกฎหมายอาญาดวย
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บทที่ 6
กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๔๒และ
ที่แกไขเพิ่มเติมมาตรา๑๐๐ , ๑๐๓และ๑๐๓/๑กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว
เพื่อลดระบบอุปถัมภในสังคมไทยใหเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวมออกจากกันไดหากเจาหนาที่ของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย
๒.ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่ องหลักเกณฑการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมดาของเจาหนาที่ของรัฐพ.ศ. ๒๕๔๓ไดกําหนดวาโดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา๑๐๓แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติได
กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละจํ า นวนทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดที่ เ จ า หน า ที่ ข องรั ฐ จะรั บ จากบุ ค คลได โ ดย
ธรรมจรรยากล าวคื อการรั บ ทรั พย สิ น หรื อประโยชน อื่น ใดจากบุ คคลที่ ให กั น ในโอกาสต า งๆโดยปกติ ต าม
ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
๓.ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
๓.๑) สวนคําปรารภไดกลาวถึงคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ๙ประการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน๙ขอดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดีซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูกตองไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
๓.๒) หมวด๒ขอ๕ใหขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่และยึดถือประโยชน
สวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนโดยอยางนอยตองวางตนดังนี้
(๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่นไมวาจะเปนญาติพี่นองพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผูมี
บุญคุณสวนตัวมาประกอบการใชดุลยพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้นหรือปฏิบัติตอบุคคลนั้ นตางจาก
บุคคลอื่นเพราะความชอบหรือชัง
(๒) ไมใชเวลาราชการเงินทรัพยสินบุคลากรบริการหรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อ
ประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่นเวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย

23

(๓) ไมกระทําการใดหรือดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัวซึ่งกอใหเกิดความเคลือบแคลง
หรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของหนาที่
4 ทั้งนี้ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยใหขาราชการผูนั้นยุติการกระทําดังกลาวไวกอนแลวแจง
ใหผูบังคับบัญชาหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาเมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัย
เปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาที่อื่นในหนวยงานราชการัฐวิสาหกิจ
องคการมหาชนหรือหนวยงานของรัฐตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก ในกรณีที่มีความขัดแยง
ระหวางประโยชนของทางราชการหรือประโยชนสวนรวมกับประโยชนสวนตนหรือสวนกลุม อันจําเปนตอง
วินิจฉัยหรือชี้ขาดตองยึดประโยชนของทางราชการและประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ
๓.๓) หมวด๒ขอ๖ใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตําแหนง
หนาที่และไมกระทาการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมโดยอยาง
นอยตองวางตนดังนี้
(๑) ไมเรียกรับหรือยอมจะรับหรือยอมใหผูอื่นเรียกรับหรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของ
ตนไมวากอนหรือหลังดารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่
หรือไมก็ตามเวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป
(๒) ไมใชตําแหนงหรือการกระทําการที่เปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใดเพราะมีอคติ
(๓) ไมเสนอหรืออนุมัติโครงการการดําเนินการหรือการทํานิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่น
จะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และที่แกไข
เพิ่มเติม
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และที่แกไข
เพิ่มเติม ( ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2549
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2544

