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คํานํา
การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหาประโยชน
ส(วนบุคคลโดยการละเมิดต(อกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจซึ่งเกี่ยวกับตําแหน(งหนาที่ไปแทรกแซง คู(มือ
ส(งเสริมการป0องกันผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลสังคม จัดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ในการกําหนดมาตรการป0องกันและปราบปรามการทุจริต คือ การปลูกจิตสํานึก การป0องกัน การปราบปรามและการ
สรางเครือข(ายมุ(งเนนการป0องกันการทุจริตผ(านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร(งใสในการดําเนินงานของ
หน(วยงาน และเพื่อใหเจาหนาที่ในโรงพยาบาลสังคม ไดใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนอยู(ในกฎระเบียบของ
ทางราชการดํารงตนดวยความเที่ยงธรรมคงไวซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการไม(ใชอํานาจและตําแหน(ง
หนาที่แสวงหาประโยชนโดยมิชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น
โรงพยาบาลสังคม หวังเปนอย(างยิ่งว(า คู(มือเล(มนี้จะเปนกลไกสําคัญในการป0องกันการทุจริต และช(วย
ฟ:;นฟูส(งเสริมการต(อตานการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐใหแก(ระบบราชการไทยและหากเจาหนาที่ไดศึกษาและปฏิบัติตาม
คู(มือนี้โดยเคร(งครัดจะสามารถดําเนินการปฏิบัติภารกิจในทางราชการใหเกิดประโยชนสูงสุดโปร(งใสสุจริตและเปนไป
เพื่อผลประโยชนของประชาชนอย(างแทจริง

บทที่ 1
ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest ) คืออะไร ?

ผลประโยชนทับซอน(Conflict of Interest : COI)
ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหว(างผลประโยชนส(วนตนและผลประโยชนส(วนรวม (Conflict of
interest : COI) เปนประเด็นปOญหาทางการบริหารภาครัฐในปOจจุบันที่เปนบ(อเกิดของปOญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะทอนปOญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคต(อการพัฒนาประเทศ
ความหมาย : สํานักงานก.พ.
สถานการณหรือการกระทําของบุคคล (ไม(ว(าจะเปนนักการเมืองขาราชการพนักงานบริษัทผูบริหาร) มี
ผลประโยชนส(วนตนเขามาเกี่ยวของจนส(งผลกระทบต(อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหน(งนั้นการกระทํา
ดังกล(าวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไม(รูตัวทั้งเจตนาหรือไม(เจตนาหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบต(อกันมาจนไม(เห็นว(าจะ
เปนสิ่ งผิ ด แต( อย( า งใดพฤติ กรรมเหล( า นี้ เ ปนการกระทาความผิ ด ทางจริ ย ธรรมของเจาหนาที่ ของรั ฐ ที่ ต องคํ า นึ งถึ ง
ผลประโยชนสาธารณะ(ประโยชนของส(วนรวม)แต(กลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวก
พอง
มูลเหตุปRญหาผลประโยชนทับซอน
ปOญหาผลประโยชนทับซอนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ยนไปจากเดิมที่นักการเมืองและนัก
ธุรกิจเปนบุคคลคนละกลุ(มกันกล(าวคือในอดีตนักธุรกิจตองพึ่งพิงนักการเมืองเพื่อใหนักการเมืองช(วยเหลือสนับสนุน
ธุรกิจของตนซึ่งในบางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจตองการนั้นมิไดรับการตอบสนองจากนักการเมืองทุกครั้งเสมอไปนักธุรกิจก็ตอง
จ(ายเงินจานวนมากแก(นักการเมืองในปOจจุบันนักธุรกิจจึงใชวิธีการเขามาเล(นการเมืองเองเพื่อใหตนเองสามารถเขามา
เปนผูกําหนดนโยบายและออกกฎเกณฑต(างๆในสังคมไดและที่สําคัญคือทาใหขาราชการต(างๆตองปฏิบัติตามคาสั่ง
ผลประโยชนทับซอนภาษาไทยใชอยู๓อยาง
๑. ความขัดแยงกันระหว(างผลประโยชนส(วนตนและผลประโยชนส(วนรวม
๒. ผลประโยชนทับซอน
๓. ผลประโยชนขัดกัน

นิยามศัพทและแนวคิดสําคัญ
ผลประโยชนสวนตน (private interest) “ผลประโยชน” คือสิ่งใดๆที่มีผลต(อบุคคล/กลุ(มไม(ว(าในทางบวกหรือ
ลบ “ผลประโยชนส(วนตน” ไม(ไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจของเจาหนาที่แต(รวมถึงคนที่ติดต(อ
สัมพันธดวยเช(นเพื่อนญาติคู(แข(งศัตรูเมื่อใดเจาหนาที่ประสงคจะใหคนเหล(านี้ไดหรือเสียประโยชนเมื่อนั้นก็ถือว(ามีเรื่อง
ผลประโยชนส(วนตนมาเกี่ยวของ
ผลประโยชนส(วนตนมี๒ประเภทคือที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม(เกี่ยวกับเงิน (non-pecuniary)
๑. ผลประโยชนส(วนตนที่เกี่ยวกับเงินไม(ไดเกี่ยวกับการไดมาซึ่งเงินทองเท(านั้นแต(ยังเกี่ยวกับการเพิ่มพูน
ประโยชนหรือปกป0องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู(แลวเช(นที่ดินหุนตําแหน(งในบริษัทที่รับงานจากหน(วยงานรวมถึงการไดมา
ซึ่งผลประโยชนอื่นๆที่ไม(ไดอยู(ในรูปตัวเงินเช(นสัมปทานส(วนลดของขวัญหรือของที่แสดงนาใจไมตรีอื่นๆ
๒. ผลประโยชนที่ไม(เกี่ยวกับเงินเกิดจากความสัมพันธระหว(างบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรมทางสังคม
วัฒนธรรมอื่นๆเช(นสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยู(ในรูปความลาเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชังและมี
ขอสังเกตว(าแมแต(ความเชื่อ/ความคิดเห็นส(วนตัวก็จัดอยู(ในประเภทนี้
หนาที่สาธารณะ (public duty) หนาที่สาธารณะของผูที่ทางานใหภาครัฐคือการใหความสําคัญอันดับตนแก(
ประโยชนสาธารณะ (public interest) คนเหล(านี้ไม(จํากัดเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศ
เท(านั้นแต(ยังรวมถึงคนอื่นๆที่ทางานใหภาครัฐเช(นที่ปรึกษาอาสาสมัคร
ผลประโยชนสาธารณะคือประโยชนของชุมชนโดยรวมไม(ใช(ผลรวมของผลประโยชนของปOจเจกบุคคลและไม(ใช(
ผลประโยชนของกลุ(มคนการระบุผลประโยชนสาธารณะไม(ใช(เรื่องง(ายแต(ในเบื้องตนเจาหนาที่ภาครัฐสามารถให
ความสําคัญอันดับตนแก(สิ่งนี้โดย
- ทํางานตามหนาที่อย(างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทํางานตามหนาที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย(างมีประสิทธิภาพ
- ใหความสําคัญอันดับตนแก(ผลประโยชนสาธารณะมีความคาดหวังว(าเจาหนาที่ตองจากัดขอบเขตที่ประโยชนส(วนตน
จะมามีผลต(อความเปนกลางในการทาหนาที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทาหนาที่ที่มีผลประโยชนทับซอน
- หลีกเลี่ยงการกระทา/กิจกรรมส(วนตนที่อาจทาใหคนเห็นว(าไดประโยชนจากขอมูลภายใน
- หลีกเลี่ยงการใชตําแหน(งหนาที่หรือทรัพยากรของหน(วยงานเพื่อประโยชนส(วนตน
- ป0องกันขอครหาว(าไดรับผลประโยชนที่ไม(สมควรจากการใชอํานาจหนาที่
- ไม(ใชประโยชนจากตําแหน(งหรือขอมูลภายในที่ไดขณะอยู(ในตําแหน(งขณะที่ไปหาตําแหน(งงานใหม(
ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) องคกรสากลคือ Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) นิยามว(าเปนความทับซอนระหว(างผลประโยชนส(วนตนและผลประโยชน
ทับซอนมี๓ประเภทคือ
๑. ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซอนระหว(างผลประโยชนส(วนตนและสาธารณะ
เกิดขึ้น

๒. ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนที่คนเห็นว(ามีแต(จริงๆอาจ
ไม(มีก็ไดถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อย(างขาดประสิทธิภาพก็อาจนามาซึ่งผลเสียไม(นอยกว(าการจัดการ
ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริงขอนี้แสดงว(าเจาหนาที่ไม(เพียงแต(จะตองประพฤติตนอย(างมีจริยธรรมเท(านั้นแต(ตองทา
ใหคนอื่นๆรับรูและเห็นดวยว(าไม(ไดรับประโยชนเช(นนั้นจริง
๓. ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (potential) ผลประโยชนส(วนตนที่มีในปOจจุบันอาจจะทับซอนกับ
ผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต
หนาที่ทับซอน (conflict of duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competing interests) มี๒ประเภท
๑. ประเภทแรกเกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกว(าหนึ่งเช(นเปนเจาหนาที่ในหน(วยงานและเปน
คณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจาหน(วยงานดวยปOญหาจะเกิดเมื่อไม(สามารถแยกแยะบทบาทหนาที่ทั้งสองออก
จากกันไดอาจทาใหทางานไม(มีประสิทธิภาพหรือแมกระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมายปกติหน(วยงานมักมีกลไก
ป0องกันปOญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ต(างๆใหชัดเจนแต(ก็ยังมีปOญหาไดโดยเฉพาะอย(างยิ่งในหน(วยงานที่มีกาลังคน
นอยหรือมีเจาหนาที่บางคนเท(านั้นที่สามารถทางานบางอย(างที่คนอื่นๆทาไม(ไดคนส(วนใหญ(ไม(ค(อยห(วงปOญหานี้กัน
เพราะดูเหมือนไม(มีเรื่องผลประโยชนส(วนตนมาเกี่ยวของ
๒. ประเภทที่สองเกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกว(าหนึ่งบทบาทและการทาบทบาทหนาที่ใน
หน(วยงานหนึ่งนั้นทาใหไดขอมูลภายในบางอย(างที่อาจนามาใชเปนประโยชนแก(การทาบทบาทหนาที่ใหแก(อีกหน(วยงาน
หนึ่งไดผลเสียคือถานาขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลาเอียง/อคติต(อคนบางกลุ(ม
ควรถือว(าหนาที่ทับซอนเปนปOญหาผลประโยชนทับซอนดวยเพราะว(ามีหลักการจัดการแบบเดียวกันนั่นคือการ
ตัดสินใจทาหนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนามาจัดการกับหนาที่ทับซอนได
ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests) หมายถึงสิ่งใดก็ตามที่ใหประโยชนสุข
แก(บุคคลทั้งหลายในสังคมผลประโยชนสาธารณะยังหมายรวมถึงหลักประโยชนต(อมวลสมาชิกในสังคม
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict Of Interests) เปน
สถานการณที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐใชตําแหน(งหรืออํานาจหนาที่ในการแสวงประโยชนแก(ตนเอง
กลุ(มหรือพวกพองซึ่งเปนการละเมิดทางจริยธรรมและส(งผลกระทบหรือความเสียหายต(อประโยชนสาธารณะคําอื่นที่มี
ความหมายถึงความขัดแยงกันแห(งผลประโยชนส(วนตนและส(วนรวมไดแก(การมีผลประโยชนทับซอนความขัดกันระหว(าง
ผลประโยชนของผูดํารงตําแหน(งสาธารณะและรวมถึงคอรรัปชั่นเชิงนโยบายคอรรัปชั่นสีเทา
การกระทําที่อยูในขาย Conflict of Interest
- รับผลประโยชน (Accepting Benefits)คือการรับสินบนหรือรับของขวัญเช(นเปนเจาพนักงานสรรพากร
แลวรับเงินจากผูมาเสียภาษีหรือเปนเจาหนาที่จัดซื้อแลวไปรับไมกอลฟจากรานคาเปนตน
- ใชอิทธิพล (Influence Peddling)เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหน(งหนาที่เพื่อส(งผลที่
เปนคุณแก(ฝkายใดฝkายหนึ่งอย(างไม(เปนธรรม
- ใชทรัพยสินของนายจางเพื่อประโยชนสวนตน (Using employer’s property for private
advantage)ไดแก(การใชรถราชการหรือใชคอมพิวเตอรของราชการทางานส(วนตัวเปนตน

- ใชขอมูลลับของราชการ (Using confidential information)เช(นรูว(าราชการจะตัดถนนแลวรีบชิงไปซื้อ
ที่ดักหนาไวก(อน
- รับงานนอก (Outside employment or moonlighting)ไดแก(การเปlดบริษัทหากินซอนบริษัทที่ตนเอง
ทํางานเช(นเปนพนักงานขายแอบเอาสินคาตัวเองมาขายแข(งหรือเช(นนักบัญชีที่รับงานส(วนตัวจนไม(มีเวลาทํางานบัญชีใน
หนาที่ใหราชการ
- ทํางานหลังออกจากตําแหนง (Post Employment)เปนการไปทางานใหผูอื่นหลังออกจากงานเดิมโดยใช
ความรูหรืออิทธิพลที่เดิมมาชิงงานหรือเอาประโยชนโดยไม(ชอบธรรมเช(นเอาความรูในนโยบายและแผนของธนาคารชาติ
ไปช(วยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ

-

ตัวอยางประโยชนทับซอน
หาประโยชนใหตนเอง
รับประโยชนจากตําแหน(งหนาที่
ใชอิทธิพลเรียกผลตอบแทน
ใชทรัพยสินของนายจางเพื่อประโยชนของตน
ใชขอมูลความลับเพื่อแสวงประโยชนของตนเองและพวกพอง
รับงานนอกแลวส(งผลเสียใหงานในหนาที่
ทํางานหลังออกจากตําแหน(งและเอื้อประโยชนต(อบริษัท
การใหของขวัญของกํานัลเพื่อหวังความกาวหนา
ใหทิปพนักงานโรงแรมเพื่อหวังการบริการที่ดีกว(าลูกคารายอื่น
ช(วยใหญาติมิตรทํางานในหน(วยที่ตนมีอํานาจ
ชื้อขายตําแหน(งจ(ายผลประโยชนเพื่อความเจริญกาวหนาของตน

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)

การที่เจาหนาที่ของรัฐมีระบบการคิดที่สามารถแยกออกอย(างชัดเจนว(าสิ่งไหน
สิ่ ง ไหนผิ ด สิ่ ง ไหนทํ า ได สิ่ ง ไหนทํ า ไม( ไ ด สิ่ ง ไหนคื อ ประโยชนส( ว นตั ว ส( ว นไหนคื อ
ประโยชนส(วนรวม ไม(นํามาปะปนกัน ไม(นําสิ่งของราชการมาใชเพื่อประโยชนส(วนตน
ไม(เบียดบังราชการ เห็นแก(ประโยชนส(วนรวมหรือของหน(วยงานเหนือกว(าประโยชนของ
ส(วนตน ไม(แสวงหาประโยชนจากตําแหน(งหนาที่ราชการ ไม(รับทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดจากการปฏิบัติหนาที่ กรณีเกิดการขัดกันระหว(างประโยชนส(วนตนและประโยชน
ส(วนรวมจะตองยึดประโยชนส(วนรวมเปนหลัก

Digital

การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสิบ (Analog)
Analog

การทีเจ้ าหน้ าทีของรั ฐยังมีระบบการคิดทีนําประโยชน์ 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 าทีราชการเพือตนเอง เครื อญาติ หรื อพวกพ้ อง กรณีเกิดการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวมจะยึดประโยชน์สว่ นตนเป็ นหลัก

บทที่ 3
หลักการการจัดการผลประโยชนทับซอน

หลักการ๔ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน
1. ปกปองผลประโยชนสาธารณะ :การทําเพื่อผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาที่หลักเจาหนาที่ตอง
ตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบายจะตองทํางานในขอบเขตหนาที่พิจารณาความถูกผิดไปตาม
เนื้อผาไม(ใหผลประโยชนส(วนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส(วนบุคคลปฏิบัติต(อแต(ละบุคคลอย(างเปน
กลางไม(มีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผ(าพันธุวงศตระกูลฯลฯทั้งนี้เจาหนาที่ไม(เพียงปฏิบัติ
ตามกฎหมายเท(านั้นแต(ตองมีจริยธรรมดวย
2. สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด :การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัยกระบวนการแสวงหา
เปl ด เผยและจัด การที่ โ ปร( งใสนั่ น คื อเปl ดโอกาสใหตรวจสอบและมี ความพรอมรั บ ผิ ด มีวิ ธี การต( า งๆเช( น จดทะเบี ย น
ผลประโยชนโยกยายเจาหนาที่จากตําแหน(งที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอนการเปlดเผยผลประโยชนส(วนตนหรือ
ความสัมพันธที่อาจมีผลต(อการปฏิบัติหนาที่ถือเปนขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชนทับซอนการใชกระบวนการ
อย(างเปlดเผยทั่วหนาจะทาใหเจาหนาที่ร(วมมือและสรางความเชื่อมั่นแก(ประชาชนผูรับบริการและผูมีส(วนไดเสีย
3.สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปlนแบบอยาง :การแกปOญหาหรือจัดการผลประโยชน
ทับซอนจะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่และองคกรการจัดการตองอาศัยขอมูล
นํ า เขาจากทุ กระดั บในองคกรฝk า ยบริ ห ารตองรั บ ผิ ด ชอบเรื่ องการสรางระบบและนโยบายและเจาหนาที่ ก็มีความ
รับผิดชอบตองระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมีเจาหนาที่ตองจัดการกับเรื่องส(วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอน
มากที่สุดเท(าที่ทําไดและผูบริหารก็ตองเปนแบบอย(างดวย
4.สรางวัฒนธรรมองคกร :ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ช(วยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่
มีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้นและการสรางวัฒนธรรมแห(งความซื่อตรงต(อหนาที่ซึ่งตองอาศัยวิธีการดังนี้
- ใหขอแนะนําและการฝnกอบรมเจาหนาที่เพื่อส(งเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและการปฏิบัติรวมถึงการ
ใชกฎเกณฑที่มีในสภาพแวดลอมการทํางาน
- ส(งเสริมใหมีการสื่อสารอย(างเปlดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อใหเจาหนาที่สบายใจในการเปlดเผยและ
หารือเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทํางาน
- ป0องกันไม(ใหขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่เจาหนาที่เปlดเผยเพื่อมิใหมีผูนําไปใชในทางที่ผิด
- ใหเจาหนาที่มีส(วนร(วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชนทับซอนเพื่อให
รูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตาม

ในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาในเรื่องตอไปนี้
- มาตรฐานในการส(งเสริมความซื่อตรงต(อหนาที่โดยรวมไวในขอกําหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน
- กลไกความพรอมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําใหเจาหนาที่ถือว(าเปนความรับผิดชอบของตนเองที่จะตอง
ตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน

ทํา

กรอบการทํางานนี้เปนวิธีการกวางๆไม(จํากัดอยู(กับรายละเอียดขอกฎหมายที่เกี่ยวของสามารถนําไปพัฒนาเปน
รูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายไดมี๖ขั้นตอนสาหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการ
จัดการผลประโยชนทับซอน
๑.ระบุว(ามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดขึ้นในองคกร
๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปOญหา
๓.ใหการศึกษาแก(เจาหนาที่และผูบริหารระดับต(างๆรวมถึงเผยแพร(นโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนใหทั่วถึงในองคกร
๔.ดําเนินการเปนแบบอย(าง
๕.สื่อสารใหผูมีส(วนไดเสียผูรับบริการผูสนับสนุนองคกรและชุมชนทราบถึงความมุ(งมั่นในการจัดการผลประโยชนทับซอน
๖.บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ

จุดเสี่ยงของผลประโยชนทับซอน

1. การปฏิสัมพันธกับภาคเอกชน
2. การทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง
3. การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางาน
4. การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
5. การกระจายงบประมาณ
6. การปรับการลงโทษ
7. การใหเงินหรือสิ่งของช(วยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอพิพาท
8. การรับของขวัญของกํานัลจากผูที่มาติดต(ออันเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่

การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโนมที่เปนไปไดมากที่เราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน( โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว-าการรับของขวัญหรือผลประโยชน(ใดๆถือไดว-าเปนความผิด แตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเอง ดังนี้

“ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาวแตดวย
มารยาทจึงไมกลาปฏิเสธน้ําใจหรือหาก
ไมรับจะเปlนการทําลายสัมพันธภาพ
ระหวางผูใหกับองคกรหรือกับตนเอง”

“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการ
ทํางาน ดังนั้น มันเปlนการยุติธรรมที่
เราจไดรางวัลผลประโยชนพิเศษบาง”

“คนอื่นๆก็ทําเชนนี้ ทําไมฉันจะ
ทําบางไมได”

“ฉันไมเห็นกฎระเบียบใดๆเกี่ยวกับ
การใหของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไมไดฝLา
ฝMนกฎเกณฑใดๆ”

“เพราะฉันเปlนคนพิเศษจริงๆดังนั้น
ผูบังคับบัญชาจึงชมฉัน และเปlนเรื่อง
ธรรมดาที่ฉันมักเปlนคนแรกเสมอที่
ไดรับโอกาสใหไปฝtกอบรม/สัมนา”

“มันเปlนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใชและฉันไมคิดวา
หนวยงานของฉันจะสั่งสินคาชนิดนี้ แมวาฉันจะให
คําแนะนําก็ตาม”

ทานตองระลึกอยูเสมอวา เหตุผลที่ทานใชกลาวอางเชนนี้ไมสามารถปกปองทานจาก
การถูกดําเนินการทางวินัย หากการกระทําของทานเปlนการกระทําที่มิชอบ

ตัวอย(างคิดแบบระบบฐานสิบ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตอน “คนหลวงใชเงินหลวง”
นางวันดี ตําแหน(งเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ไดรับแต(งตั้งใหเปนกรรมการเก็บรักษาเงิน และ
เปนเจาหนาที่การเงินรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี และมีอํานาจลงนามในใบถอนเงินร(วมกับเจาหนาที่รายอื่น นางวัน
ดีไดถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของสถานีอนามัย นําไปใชจ(ายในเรื่องส(วนตัว จํานวน 300,000 บาท ต(อมาไดนํา
เงินดังกล(าวมาคืนใหกับทางราชการแลว และพบว(ามีการเบิกจ(ายเงินโดยไม(มีเอกสาร หลักฐานประกอบการจ(ายเงิน
จํานวน 200,000 บาท นางวันดีใหการรับสารภาพว(าตนไดจัดทําเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ(ายเท็จขึ้นมาใหม(
เพื่อใหมีจํานวนเงินคงเหลืออยู(จริงตามรายงานงบเดือนส(งใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเพื่อประกอบการจัดทําบัญชี
เกณฑคงคาง
พฤติการณของนางวันดี ดังกล(าว เปนการกระทําผิดวินัยอย(างรายแรงฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห(งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษไล(ออก
จากราชการ
ตอน “ยักยอกยา”
นายยา ตําแหน(งเภสัชกรปฏิบัติการ ไดยักยอกยาแกหวัดสูตรผสมซูโดอีฟรีดรีน ที่ตนดําเนินการสั่งซื้อ
จากบริษัทยาของเอกชน รวมจํานวน 200,000 เม็ด โดยยาดังกล(าวจํานวน 50,000เม็ด ไดมีการสั่งซื้อในนามของ
โรงพยาบาลและนํ าเขาคลังยาของโรงพยาบาลตามระบบ ส(วนอี กจํานวน 150,000 เม็ด นั้น ไดสั่งซื้ อในนามของ
โรงพยาบาลแต(นํายาเขาราน และจ(ายเงินเอง โดยการสั่งซื้อยาไดทําการปลอมลายมือชื่อของผูอํานวยการโรงพยาบาล
เพื่อใชเปนหลักฐานในการสั่งซื้อยาและไดนํายาดังกล(าวไปขายใหแก(บุคคลภายนอก
พฤติการณของนายยาดังกล(าว เปนการกระทําผิดวินัยอย(างรายแรงปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
ราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายอย(างรายแรงแก(ผูหนึ่งผูใด หรือ ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ
โดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห(งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษไล(ออกจากราชการ

ตอน “ฝากพิเศษ”
นายสมหวัง ตําแหน(งแพทยชํานาญการ มีหนาที่ตรวจรักษาผูปkวย ผ(าตัดและหัตถการทางสูตินรีเวช
ทั้งหมด นายสมหวังไดทําการรับฝากครรภพิเศษในโรงพยาบาลของทางราชการ หลังจากที่ทําคลอดเสร็จแลว ผูปkวยหรือ
ญาติผู ปkว ยจํา นํา เงิน ใส( ซองมาใหกั บนายสมหวัง เปนค( า ฝากพิ เศษและทํ า คลอด รายละ 3,000 บาท ต( อมาไดมี ผู
รองเรียนเรื่องดังกล(าวขึ้น จากการสอบสวนนายสมหวังใหการรับว(าตนไดกระทําการดังกล(าวจริง และไดรับเงินค(าฝาก
ครรภพิเศษดังกล(าว และมีบางรายเมื่อทําคลอดเสร็จก็เงียบเฉยไม(ยอมจ(ายเงินให
พฤติการณของนายสมหวังดังกล(าว เปนการกระทําผิดวินัยอย(างไม(รายแรงฐานอาศัยตําแหน(งหนาที่
ราชการของตนหาผลประโยชนใหแก( ต นเอง ตามมาตรา83(3)ประกอบมาตรา 84 แห( งพระราชบั ญญั ติ ร ะเบี ย บ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สมควรลงโทษภาคทัณฑ แต(เนื่องจากนายสมหวังไม(เคยกระทําผิดทางวินัยมาก(อนและ
ปฏิบัติหนาที่มาดวยดีตลอด จึงงดโทษให และใหว(ากล(าวตักเตือนเปนลายลักษณอักษร
ตอน “อบ..ลม”
นายทองดี ขาราชการ ไดยืมเงินราชการและลงชื่อในโครงการอบรมโดยเปนผูเสนอโครงการอบรม
ทางดานสุขภาพ รวมจํานวน 2 วัน นายทองดีไดจัดทําเอกสารหลักฐานขออนุมัติเบิกจ(ายเงินตามโครงการอบรมส(งใหกับ
การเงินเพื่อหักลางเงินยืมสําหรับเปนค(าอาหารว(างและเครื่องดื่ม เปนจํานวนเงิน 10,600 บาท โดยลายมือชื่อผูเขา
อบรมในเอกสารประกอบการหักลางเงินยืมนั้น มิใช(เปนลายมือชื่อที่แทจริงของผูเขารับการอบรมแต(เปนลายมือชื่อ
ปลอม และมิไดมีการจัดอบรมตามโครงการดังกล(าวแต(อย(างใด
พฤติการณของนายทองดีดังกล( าว เปนการกระทํ าผิดวินัยอย(างรายแรงฐานปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายอย(างรายแรงแก(ผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห(งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษไล(ออก
จากราชการ
ตอน “คนหลวง กับรถยนตหลวง”
นายสรรชัย ตําแหน(งผูอํานวยการโรงพยาบาล ไดเบียดบังทรัพยสินของทางราชการนําไปใชประโยชน
ส(วนตัว โดยนําบิลน้ํามันของโรงพยาบาล ไปเขียนเติมน้ํามันใส(รถยนตส(วนตัวยร(หอวอลโว( และรถจิ๊ปแกรนดเชอโรกี
แลวเบิ กจ( า ยเงิ น ค( า น้ํ า มั น จากเงิ น บํ า รุ งของโรงพยาบาลเปนระยะเวลา 3 ป} รวมจํ า นวน 232 ครั้ ง เปนเงิ น รวม
290,000 บาท ทั้งที่นายสรรชัยก็นํารถยนตราชการไปใชทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการอีกดวย
พฤติกรรมของนายสรรชัยดังกล(าวเปนการกระทําผิดวินัยอย(างรายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห(งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษ
ไล(ออกจากราชการ

บทที่ 4
การให-การรับของขวัญและผลประโยชน

การให–การรับของขวัญและผลประโยชน
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและรับ
ของขวั ญและผลประโยชนของขาราชการพลเรื อนและเจาหนาที่ภ าครั ฐ ในประมวลจริย ธรรมขาราชการพลเรื อน
ขอบังคับว(าดวยจรรยาขาราชการของส(วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ประกาศคณะกรรมการป0องกันและปราบปรามการทุจริตแห(งชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓
เจตนารมณ
เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนต(อการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐว(า
จะตองตั ดสิ น ใจและกระทํ า หนาที่โ ดยยึ ด ผลประโยชนสาธารณะเปนหลัก ปราศจากผลประโยชนส(ว นบุคคล หาก
ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนที่ทําใหมีอิทธิพลต(อการตัดสินใจและการกระทํา
หนาที่ถือว(าเปนการประพฤติมิชอบ ย(อมทําลายความเชื่อถือไววางใจของประชาชนกระทบต(อความถูกตองชอบธรรมที่
องคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต(อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อะไรคือของขวัญและประโยชนอื่นใดที่ใชในความหมายนี้
ของขวัญและประโยชนอื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพยสิน สิ่งของบริการหรือ
อื่นๆที่มีมูลค(า) ที่ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐใหและหรือไดรับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายไดและผลประโยชน
จากการจางงานในราชการปกติ
ของขวัญและผลประโยชนอื่นใด สามารถตีค(าตีราคาเปนเงิน หรืออาจไม(สามารถตีค(าตีราคาได
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินคาบริโภคความบันเทิงการ
ตอนรับใหที่พักการเดินทางอุปกรณเครื่องใชเช(นตัวอย(างสินคาบัตรของขวัญเครื่องใชส(วนตัวบัตรกํานัลบัตรลดราคา
สินคาหรือบริการและเงินเปนตน
ของขวัญและประโยชนอื่นใดที่คิดเปนราคาไม(ได (Intangible gifts and benefits)หมายถึงสิ่งใดๆ
หรือบริการใดๆที่ไม(สามารถคิดเปนราคาที่จะซื้อขายไดอาทิเช(นการใหบริการส(วนตัวการปฏิบัติดวยความชอบส(วนตน
การเขาถึงประโยชนหรือการสัญญาว(าจะใหหรือการสัญญาว(าจะไดรับประโยชนมากกว(าคนอื่นๆ

รายละเอียดตอจากนี้เปนขอเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให-รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน'อื่นใดในทางปฏิบัติ
เราจะจัดการอยางไร
การจะรับของขวั ญและหรือผลประโยชนใดๆ มี ๓ คํา ถาม ที่ใชในการตัดสิ นใจว( าจะรั บหรือไม(รั บ
ของขวัญและหรือผลประโยชนคือ
๑) เราควรรับหรือไม(
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม(
๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม(

๑. เราควรรับหรือไม

ตามหลักการทางจริยธรรมแมว(าเราจะไม(ควรรับ แต(มีหลายโอกาสที่เราไม(สามารถปฏิเสธไดหรือเปนการรับใน
โอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย(างไรก็ตามมี
หลายโอกาสที่ไม(เปนการเหมาะสมอย(างยิ่งที่จะรับ
๑) ถาเปนการใหเงิน ท(านจะตองปฏิเสธ ไม(ว(าจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เช(น ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝkาฝ:นประมวลจริยธรรมและอาจเขาข(ายการรับสินบน
1.1 การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งที่ควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจคือ
- ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณการเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม
- ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชน+ที่จะสงผลตอการทํางานในอนาคต
1.2 ถาท(านทํางานอยู(ในกลุ(มเสี่ยง อ(อนไหว หรืออยู(ในข(ายที่ตองไดรับความไววางใจเปนพิเศษเช(น
งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต(างๆ การจัดซื้อจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตต(างๆ
ฯลฯ ท(านจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว(าบุคคลกลุ(มอื่น
๒) การรับก(อใหเกิดการขัดแยงระหว(างผลประโยชนส(วนตนและส(วนรวมหรือไม( หากการ
รับก(อใหเกิดความขัดแยงระหว(างผลประโยชนส(วนตนและผลประโยชนสาธารณะ แลวผลประโยชนส(วนตน
ที่ไดรับกลายเปนมีอิทธิพลต(อการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือก(อใหเกิดขอสงสัยต(อสาธารณชนว(าเปนการ
ประพฤติโดยมิชอบ
“ไมวาของขวัญและหรือผลประโยชน'นั้นจะมี
คาเพียง
เล็กนอยก็ไมควรรับ เพราะกอใหเกิด
ความรูสึกผูกพันหรือพันธะกับผูให และอาจ
กอใหเกิดความเสื่อมศรัทธาตอประชาชน”

การขัดแยงระหว(างผลประโยชนส(วนตนและส(วนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบ และ
การทุจริตคอรรัปชั่น ในแต(ละส(วนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของตนเอง โดยส(วน
ราชการที่ อยู(ในกลุ(มปฏิ บั ติห นาที่ที่เ สี่ ยงต( อการประพฤติ มิช อบ ควรกํ าหนดนโยบายดานนี้ อย( า งเคร( งครั ด มากกว( า
หน(วยงานอื่นๆ
หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู(บนพื้นฐานที่ว(า “การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะตองกระทํา
ดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีส(วนไดส(วนเสียในการใหบริการ และปกป0องผลประโยชน
ของสังคมไทยโดยรวม”
ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใดๆ ไม(ควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบผลประโยชน
ใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอื่น ทําใหเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไววางใจที่ประชาสังคม
มีต(อภาครัฐ และทําใหเกิดความไม(เปนธรรมในสังคม
ประการสํ า คั ญ สมาชิ ก ทั้ ง หมดในสั ง คมตองไดรั บ การปฏิ บั ติ อ ย( า งเปนธรรม ภายใตระบอบ
ประชาธิ ปไตย ขาราชการและเจาหนาที่ ภ าครั ฐ มี พัน ธะผู กพั น ที่ จ ะตองปฏิ บั ติ ง านอย( า งเปนธรรมโดยกระทํ า และ
แสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร(งใส ความพรอมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกตอง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่
มีอาชีพรับขาราชการ
๒.เราตองรายงานหรือไม

การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการต(อไปนี้
๑) ธรรมชาติของผูให :พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ เช(น ประกาศคณะกรรมการ
ป0องกันและปราบปรามการทุจริตแห(งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน(วยงาน เช(น การหามรับของขวัญหรือประโยชนจาก
คู(สัญญา/องคกรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการคา การสัญญาว(าจะให-รับกับองคกรหรือบุคคลที่จะขอทําใบอนุญาตหรือ
รับการตรวจสอบดานต(างๆ ฯลฯ
หน(วยงานควรกําหนดนโยบายดานนี้ใหเคร(งครัดและมีกระบวนการที่ช(วยใหขาราชการและเจาหนาที่
ภาครั ฐ สามารถจั ด การเรื่ องนี้ ไดอย( า งเหมาะสม การรายงานการรั บ ของขวั ญ และหรื อผลประโยชนใดๆตองมี การ
ลงทะเบียนรับอย(างเปนทางการ
๒) บทบาทหนาที่ของทานในองคกร :ถาขาราชการนั้นๆ ทํางานในขอบข(ายที่อ(อนไหวและตองการ
ความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุ(มที่เกี่ยวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนทั้งจากระดับองคกร และ
ระดับบุคคล อาทิเช(น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแน(ใจที่สุดว(าตัว
ท(านและองคกรมีความเที่ยงธรรมและจะไม(ถูกตั้งขอสงสัย แมว(า
หน(วยงานของท(านมิไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆและมิได
กําหนดใหรายงานการรับของขวัญและผลประโยชน ท(านควรดํารงความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ

หลักการการกําหนดว(าของขวัญและผลประโยชนอื่นใดควรตองรายงานหรือไม( ควรจะตองใหองคกร
เก็บรักษาไวหรือไม( หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับค(าตามราคาตลาดโดยตองมีค(านอยกว(า๓,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป0องกันและปราบปรามการทุจริตแห(งชาติเรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสิน
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 ย(อมเปนทรัพยสินขององคกรไม(ว(าจะ
มีค(าราคาเท(าใด
ของขวัญหรือผลประโยชนที่ ไดรับเมื่อเที ยบกับราคาตลาด มีค(านอยกว(า ๓,๐๐๐ บาท ไม(ตอง
รายงานและอาจเก็บเปนของตนเองได
ของขวั ญ หรื อ ผลประโยชนใดๆเมื่ อ เที ย บกั บ ราคาตลาดมี ค( า เกิ น ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงาน
หน(วยงานและลงทะเบียนไว
ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีค(าทางการตลาดระหว(าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และเจาหนาที่
มีความจําเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาส(วนราชการตัดสินว(า สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐคนนั้นๆรับ
ทรัพยสินดังกล(าวหรือไม(
ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีค(าทางการตลาดมากกว(า ๑๕,๐๐๐ บาท ใหส(งมอบเปนทรัพยสิน
ขององคกร เพื่อใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตใหขาราชการหรือ
เจาหนาที่ ข องรั ฐ ผู นั้ น เก็ บ รั ก ษาของไวเปนกรณี ไป เช( น ของขวั ญในการยายหน( ว ยงานในขณะดํ า รงตํ า แหน( ง เดิ ม
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชนที่เพื่อนร(วมงานใหเมื่อเจ็บปkวยฯลฯ
ถาในป}งบประมาณใดๆคุณค(ารวมของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูใหคนเดียวกันกลุ(ม
เดียวกันหรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งป}มีค(ามากกว(า ๓,๐๐๐ บาท
ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแต(ละอย(างที่ไดรับ
ถาในป}งบประมาณใดๆไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะต(างคนต(างกลุ(ม
เพื่ อเปนการขอบคุ ณ ในการใหบริ ก ารที่ ดี แต( เ มื่ อ รวมกั น แลวมี ค( า มากกว( า สามพั น บาทตองรายงานของขวั ญ หรื อ
ผลประโยชนแต(ละอย(างนั้น
ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเพื่อเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ(ประชาชนองคกร
เอกชน) ที่ไดอย(างสม่ําเสมอบ(อยครั้งอาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนว(ามีอิทธิพลบิดเบือนก(อใหเกิดอคติในการ
ใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐ หรืออาจก(อใหเกิดความรูสึกชอบและคาดหวังว(าจะไดรับของขวัญและ
หรือผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการควรปฏิเสธการรับ
เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอย(างเช(น หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ตองปฏิเสธ
ไม(รับไม(ว(าจะอยู(ในสถานการณใดๆ)

๓. เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม

๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเองหากมีค(าไม(เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหว(าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส(วนราชการตองพิจารณาตัดสินว(า
ขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆจะเก็บไวเองไดหรือไม(
๓) หากราคามากกว(า ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของส(วนราชการและส(วนราชการ
พิจารณาตัดสินว(าจะใชประโยชนอย(างไร

๔. การฝLาฝMนกฎนี้มีโทษอยางไร

การฝk า ฝ: น นโยบายว( า ดวยการรั บ ของขวั ญ หรื อ ผลประโยชนนั้ น และพรอมฝk า ฝ: น การปฏิ บั ติ ต าม
ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล(ออก ขึ้นกับความรายแรงของการฝkาฝ:น
นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆ เขาข(ายการรับสินบน ฉอฉล
ทุจริต และสามารถพิสูจนไดว(า ขาราชการและหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชนซึ่ง
มีผลต(อความเปนธรรมก(อใหเกิดผลประโยชนแก(ผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินว(าผิดจริงผูมีส(วนเกี่ยวของ
ทุกคนอาจมีส(วนร(วมในการรับโทษทางอาญาดวย
กุญแจแหงความเสี่ยง ๒ ประการที่สําคัญคือ
การรับของขวัญและผลประโยชนใดๆ เปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูว(ามี การปฏิบัติอย(างมีอคติ มี
อิทธิพลต(อการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ก(อใหเกิดการทําลายเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต(อภาครัฐและต(อ
ราชการ กุญแจแห(งความเสี่ยง 2 ประการที่สําคัญคือ
๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑโดยตีค(าราคาของขวัญและหรือผลประโยชนนอยกว(าความ
เปนจริ ง การตี ค(า ราคาต่ํ า กว( า ความเปนจริ ง นั้ น บุ ค คลอาจจู ง ใจตนเองหรื อ จู งใจผู อื่ น ใหคิ ด ว( า ของขวั ญ และหรื อ
ผลประโยชนนั้ น ๆมี ค(า ต่ํ า กว( า ที่ เ ปนจริ ง เพื่ อหลี ก เลี่ ย งการรายงาน การกระทํ า ดั งกล( า วนั บ ว( า เปนการคดโกงและ
หลอกลวงซึ่งเขาข(ายฝkาฝ:นประมวลจริยธรรม

๒. การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลที่เกิดขึ้นการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ
อาจทําใหติดเปนนิสัยอย(างรวดเร็วและก(อใหเกิดความคาดหวังเสมอว(าจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ใน
การปฏิบัติหนาที่ราชการทําใหเกิดความรูสึกชอบหรืออยากปฏิบัติต(อผูรับบริการ หรือผูรับงาน-รับจาง-รับเหมาฯลฯ ที่
เปนผูใหของขวัญและหรือผลประโยชนโดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชนตอบแทนที่ไดรับทําใหมีการปฏิบัติตอบ
แทนเกินกว(ามาตรฐานที่กําหนด
ในสถานการณเช(นนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซื้ออาจรับรูผิดพลาดและเขาใจว(าการรับจาง
ต(างๆไม(ตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค(าการบริการนอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการทํางานของ
องคกรขาราชการและหรือเจาหนาที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหนาที่และละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดไดว(าเปน การรับสินบน
สถานการณตัวอยาง
หนวยงานภาครัฐหนึ่ง สงนักทรัพยากรบุคคลที่ทําหนาที่จัดซื้อจัดจาง (HR procurement) ให
เขารวมสัมมนาดานทรัพยากรบุคคล เจาหนาที่ผูนั้นไดรับรางวัลมูลคา ๗,๐๐๐ บาท จากการเปlน
ผูเขารวมสัมมนาที่มีบุคลิกเปlน personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคาที่เปlนคูคากับ
หนวยงาน เจาหนาที่ไดเก็บของรางวัลนั้นไวโดยไมไดรายงานหนวยงานเนื่องจากคิดวาเปlนรางวัลที่ตน
ชนะจากการเขารวมกิจกรรมการสัมมนา
ผูบังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให และตัดสินใจวาจะตองมีการ
รายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเปlนของหนวยงาน โดยใหเหตุผลวาการปรากฏตัวของเขาในการ
เขารวมสัมมนาเปlนเพราะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ดังนั้นเปlนความชอบธรรมของหนวยงานที่
จะตัดสินใจวาจะจัดการอยางไรกับรางวัลชิ้นนี้
เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหนาที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน ในที่สุด
เจาหนาที่จึงถูกขอรองใหสละรางวัลแกหนวยงานเพื่อประโยชนตามความเหมาะสม

บทสรุป

ความเชื่อถือไววางใจและจริยธรรมเปนรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อท(านเปนขาราชการและ
หรือเจาหนาที่ภาครัฐไม(ว(าจะสังกัดหน(วยงานใด ท(านถูกคาดหวังใหปฏิบัติหนาที่และตัดสินใจโดยปราศจากอคติท(านถูก
คาดหวังไม(ใหแสวงหารางวัลหรือผลประโยชนในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชนที่รัฐจัดให แมว(า
นโยบายของหน(วยงานหลายแห(งจะอนุญาตใหรับของขวัญได ซึ่งถือว(าเปนของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แต(อย(างไรก็
ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝkาฝ:นขอบเขตดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนที่ไม(เหมาะสม จะนําไปสู(
ความเสี่ยงต(อการทุจริต และทําลายชื่อเสียงของท(านรวมทั้ง องคกรของท(านเอง

บทที่ 5
บทลงโทษผูฝLาฝMน

หากฝLาฝMนจะมีบทลงโทษอยางไร ?

การมีพฤติกรรมใดๆก็ตามที่เขาข(ายประเภทของผลประโยชนทับซอนหรือมีพฤติกรรมที่พรอม
ฝkาฝ:นการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนย(อมส(งผลใหถูกลงโทษตักเตือนตัดเงินเดือนจนกระทั่งถึงไล(
ออกขึ้นอยู(กับความรายแรงของการฝkาฝ:นนอกจากนั้นหากพฤติกรรมนั้นๆเขาข(ายการรับสินบนฉอฉลทุจริตและสามารถ
พิสูจนไดว(าขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐนั้นๆมีการรับผลประโยชนทับซอนหรือเขาข(ายการมีพฤติกรรมดังกล(าวซึ่งมี
ผลต(อความเปนธรรมก(อใหเกิดผลประโยชนแก(ผูใหโดยมิชอบหากถูกตัดสินว(าผิดจริงผูมีส(วนเกี่ยวของทุกคนอาจมีส(วน
ร(วมในการรับโทษทางอาญาดวย
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว(าดวยการป0องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๔๒
หมวด๙การขัดกันระหว(างประโยชนส(วนบุคคลและประโยชนส(วนรวมมาตรา๑๐๓หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมายหรือกฎขอบังคับ
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห(งกฎหมายเวนแต(การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑและจํานวนที่คณะกรรมการป0องกันและปราบปรามการทุจริตแห(งชาติกําหนด

กรณีฝLาฝMนหลักเกณฑของคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติจะมีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป( ปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
และยังมีความผิดฐานกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ หรือทุจริตตอหนาที่ตาม
ประมวลกฎหมายอาญาดวย

บทที่ 6
กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน

กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว(าดวยการป0องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๔๒และที่แกไข
เพิ่มเติมมาตรา๑๐๐ , ๑๐๓และ๑๐๓/๑กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนส(วนตัวและส(วนรวมไวเพื่อลดระบบ
อุปถัมภในสังคมไทยใหเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสานึกแยกแยะประโยชนส(วนบุคคลและประโยชนส(วนรวมออกจากกันได
หากเจาหนาที่ของรัฐฝkาฝ:นใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย
๒.ประกาศคณะกรรมการป0 องกัน และปราบปรามการทุ จริ ตแห(งชาติเรื่ องหลั กเกณฑการรับ ทรั พยสิน หรื อ
ประโยชนอื่นใดโดยธรรมดาของเจาหนาที่ของรัฐพ.ศ. ๒๕๔๓ไดกําหนดว(าโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา๑๐๓แห(ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว(าดวยการป0องกันและปราบปรามการทุจริตแห(งชาติไดกําหนดหลักเกณฑและ
จํานวนทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่เจาหนาที่ของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดยธรรมจรรยากล(าวคือการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสต(างๆโดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือใหกันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
๓.ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
๓.๑) ส(วนคําปรารภไดกล(าวถึงค(านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหน(งทาง
การเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ๙ประการของสํานักงานผูตรวจการแผ(นดิน๙ขอดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดีซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกว(าประโยชนส(วนตนและไม(มีผลประโยชนทับซอน
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย
(๕) การใหบริการแก(ประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม(เลือกปฏิบัติ
(๖) การใหขอมูลข(าวสารแก(ประชาชนอย(างครบถวนถูกตองไม(บิดเบือนขอเท็จจริง
(๗) การมุ(งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร(งใสและตรวจสอบได
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
๓.๒) หมวด๒ขอ๕ใหขาราชการตองแยกเรื่องส(วนตัวออกจากตําแหน(งหนาที่และยึดถือประโยชน
ส(วนรวมของประเทศชาติเหนือกว(าประโยชนส(วนตนโดยอย(างนอยตองวางตนดังนี้

(๑) ไม(นําความสัมพันธส(วนตัวที่ตนมีต(อบุคคลอื่นไม(ว(าจะเปนญาติพี่นองพรรคพวกเพื่อนฝูง
หรือผูมีบุญคุณส(วนตัวมาประกอบการใชดุลยพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแก(บุคคลนั้นหรือ
ปฏิบัติต(อบุคคลนั้นต(างจากบุคคลอื่นเพราะความชอบหรือชัง
(๒) ไม(ใชเวลาราชการเงินทรัพยสินบุคลากรบริการหรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทางราชการ
ไปเพื่อประโยชนส(วนตัวของตนเองหรือผูอื่นเวนแต(ไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย
(๓) ไม(กระทําการใดหรือดํารงตําแหน(งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส(วนตัวซึ่งก(อใหเกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว(าจะขัดกับประโยชนส(วนรวมที่อยู(ในความรับผิดชอบของหนาที่ 4

ทั้งนี้ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยใหขาราชการผูนั้นยุติการกระทําดังกล(าวไวก(อนแลวแจง
ใหผูบังคับบัญชาหัวหนาส(วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาเมื่อคณะกรรมการ
จริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบในหน(วยงานโดยตรงหรือหนาที่อื่นในหน(วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจองคการมหาชนหรือหน(วยงานของรัฐตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก
ในกรณีที่มีความขัดแยงระหว(างประโยชนของทางราชการหรือประโยชนส(วนรวมกับประโยชนส(วน
ตนหรือส(วนกลุ(มอันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาดตองยึดประโยชนของทางราชการและประโยชน
ส(วนรวมเปนสําคัญ
๓.๓) หมวด๒ขอ๖ใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตําแหน(ง
หนาที่และไม(กระทาการอันเปนการขัดกันระหว(างประโยชนส(วนตนและประโยชนส(วนรวมโดย
อย(างนอยตองวางตนดังนี้
(๑) ไม(เรียกรับหรือยอมจะรับหรือยอมใหผูอื่นเรียกรับหรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตน
หรือญาติของตนไม(ว(าก(อนหรือหลังดารงตําแหน(งหรือปฏิบัติหนาที่ไม(ว(าจะเกี่ยวของหรือไม(
เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่หรือไม(ก็ตามเวนแต(เปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตาม
ประเพณีหรือใหแก(บุคคลทั่วไป
(๒) ไม(ใชตําแหน(งหรือการกระทําการที่เปนคุณหรือเปนโทษแก(บุคคลใดเพราะมีอคติ
(๓) ไม(เสนอหรืออนุมัติโครงการการดําเนินการหรือการทํานิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได
ประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว(าดวยการเรี่ยไรของหน(วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และที่แกไขเพิ่มเติม
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว(าดวยการเรี่ยไรของหน(วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และที่แกไขเพิ่มเติม
( ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2549
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว(าดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2544

