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โรงพยาบาลบ้านตาก ในฐานะส่วนราชการที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการด้านการสาธารณสุข แก่
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทุกด้าน สอดคล้องกับสภาพปัญหาของ
แต่ละพื้นที่ โดยให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรม ครอบคลุมและมีมาตรฐาน ดังนั้น การที่จะปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่
ประชาชนอย่างมีคุณภาพ จึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องมีจิตสานึกในหน้าที่ กระทาในสิ่งที่ถูกต้อง
เป็นธรรม เสียสละ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) ได้รวบรวมหลักการและแนวคิด พร้อมตัวอย่าง
เพื่อการบริหารจัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตามอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ในหลายรูปแบบไม่เฉพาะในรูป
ของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็น
พื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่สุจริต โปร่งใส ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาดต่อไป
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1. ความหมายผลประโยชน์ทบั ซ้อน1
สานักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ว่าหมายถึงสถานการณ์ หรือการกระทาที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน
บริษัท หรือผู้บริหาร มีประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติ
หน้าที่ในตาแหน่งของตนอัน ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทา
ดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา ในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรม
เนี ย มปฏิบั ติที่ไม่เห็ นว่าเป็ น ความผิ ด ตัวอย่ างการกระทาดังกล่ าว มีให้ พบเห็ นได้มากในสังคม ส่งผลให้ บุ คคลนั้น
ขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ
ก่อให้ เกิดการกระทาที่ผิ ดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องคานึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่
เจ้าหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก
๒. การขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวม
2.1 ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interests) เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับ โดยเห็นว่ามีคุณค่าที่
จะสนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรม
ต่างๆ เพื่อสนองความต้องการทั้งหลาย
2.2 ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ให้
ประโยชน์สุขแก่บุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม
2.3 ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
เป็นสถานการณ์ที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ตาแหน่งหรืออานาจหน้าที่
ในการแสวงประโยชน์ แก่ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่ งผลกระทบหรือความ
เสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ คาอื่นที่มีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่ว นตนและส่วนรวม ได้แก่
การมีผลประโยชน์ทับ ซ้อน ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ดารงตาแหน่งสาธารณะ และรวมถึงคอร์รัปชั่น
เชิงนโยบาย คอร์รัปชั่นสีเทา
2.4 ปัจจัยทีท่ าให้เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน2
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม เป็นผล
มาจากการไม่สามารถแยกแยะระหว่างบทบาทหน้าที่ในเรื่องส่วนตัว และเรื่องส่ วนรวมออกจากกันได้ชัดเจนและ
มีสาเหตุมาจากพื้นฐานความคิดแบบดั้งเดิมของคนไทยและมีปัจจัยที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมทุจริต ดังนี้
(1) มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไม่สามารถแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่อง
ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิง ดังนี้
1.1) คนไทยมีฐานความเชื่อในอดีตที่เห็นว่า ขุนนางค้าขายได้โดยไม่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ
1.2) ตาแหน่งหน้าที่ราชการสามารถนามาซึ่งผลประโยชน์ ส่วนตัว จึงไม่มีการแยกแยะระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวม
1
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2
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1.3) ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเป็นระบบคิดแบบฐานสิบ (คือไม่แยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้มีอานาจกับผลประโยชน์ส่วนรวม) จึงพัฒนาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ไม่ทัน กับ พื้น ฐานแนวคิดของระบบกฎหมายสากลที่เป็นระบบคิดแบบฐานสอง (คือแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
ออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างชัดเจน)
(2) มี ฐ านคิ ด ในเรื่ อ งการตอบแทนบุ ญ คุ ณ โดยเฉพาะบุ ญ คุ ณ ทางการเมื อ ง เช่ น การเอื้ อ
ประโยชน์ ให้ผู้เคยสนับสนุ น คะแนนเสียง หรือตอบแทนตาแหน่งให้ โดยจะไม่ใช่การตอบแทนด้วยตัวเงินเป็นหลัก
แต่เป็นการตอบแทนในลักษณะผลประโยชน์อย่างอื่น เช่น การให้ผลประโยชน์หรือตาแหน่งทางการเมือง เป็นต้น
(3) มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่สุรุ่ยสุร่าย ทาให้รายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย เช่น มีภาระการใช้
จ่ายในการรักษาพยาบาล หรือเลี้ ยงดูครอบครัว ฯลฯ ทาให้มีพฤติกรรมที่ต้อง เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทาผิดโดย
สมัครใจ หรือมีพฤติกรรมที่ยักยอกประโยชน์ส่วนรวม เข้าเป็นประโยชน์ส่วนตัว เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัว
(4) มีความจาเป็นในการรักษาตัวรอดและลดการเผชิญปัญหากับ ค่านิยม การมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ทาให้ตนเองต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน สาเหตุส่วนหนึ่งนั้นคือปัจจัยทางสังคม ซึ่งเป็นลักษณะ
“ตัวกูของกู” อันเป็นค่านิยมของสังคมที่เน้นเรื่องวัตถุนิยม การอยากมี อยากได้ การรักษาหน้าตาและยกหน้าตา
ทางสังคม ทาให้ต้องมีการแสวงหาทรัพย์สินและอานาจมากขึ้น
(5) โครงสร้างการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุล ซึ่งฝ่ายตรวจสอบ ยังขาดความ
เข้าใจและระบบยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงเอื้อต่อการมีพฤติกรรมที่เป็นไปในลักษณะการมีผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุด
(6) ปั ญ หาการมี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นเกิ ด จากปั จ จั ย ด้ า นกฎหมาย ดั งจะเห็ น ได้ ว่ า ตั ว บท
กฎหมายยั งไม่ตอบสนองต่อสภาพปัญ หา และทันต่อสภาวการณ์ ปัจจุบัน กล่าวคือ บทลงโทษทางกฎหมายยังไม่
เพียงพอต่อการ “ป้องกัน” และ “ป้องปราม” ผู้ที่จะกระทาหรือคิดที่จะกระทาที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
เท่าที่ควร
การทุจ ริตมีห ลายระดับ ในระดับ ที่สู งสุ ดคือ “คอร์รัป ชั่ น ” (Corruption) ส่ วน “ความขัดแย้งกัน
ระหว่า งผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว และผลประโยชน์ ส่ ว นรวม” (Conflict Of Interests) ถือ ว่ าเป็ น ความผิ ด ระดั บ ต้ น
เมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นว่า การคอร์รัปชั่ นอาจไม่ใช่ความขัดแย้งกันระหว่ างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่ว นรวม แต่ความขัดแย้ งกัน ระหว่างผลประโยชน์ ส่ว นตนและผลประโยชน์ส่ วนรวมเป็น ต้นเหตุพื้ นฐานของการ
คอร์รัปชั่น เพราะเมื่อมีพฤติกรรมของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเกิดขึ้น
ก็จะนาไปสู่การคอร์รัปชั่นได้
ความสัมพันธ์ระหว่าง Conflict Of Interests กับ Corruption
1. Conflict of Interests เป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ของ Corruption แต่ ร ะดั บ หรื อ ขนาดและขอบเขต
ต่างกัน
2. Conflict of Interests นาไปสู่ Corruption ที่รุนแรงขึ้น
3. Conflict of Interests เกี่ยวกับการใช้อานาจที่เป็นทางการ เชื่อมโยงกับกฎหมาย ระเบียบการ
ปฏิ บั ติ และส่ ว นที่ ไม่ เป็ น ทางการ เป็ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล ขยายไปถึ ง เรื่ อ งครอบครั ว ต้ อ งพิ จ ารณา
ความสัมพันธ์ เช่น คู่สมรส และคนในเครือญาติ
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3. ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน3
3.1 ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การใช้ตาแหน่งไปดาเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง
(2) ใช้ตาแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย
(3) การแสวงหาประโยชน์จากทางราชการที่มิชอบ
(4) การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตาแหน่งหน้าที่การงาน
(5) การนาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
(6) การนาข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
(7) การรับทางานนอกองค์กร
(8) ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทางาน
(9) การปิดบังความผิด
(10) การใช้อิทธิพลเรียกผลประโยชน์
3.2 รูปแบบพฤติกรรมและการกระทาที่กอ่ ให้เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(1) การรับ ของขวัญ หรือรับผลประโยชน์ คือ การรับของขวัญ และความสะดวกสบายที่เกิน
ความเหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การรับของขวัญมีได้ในหลายรูปแบบ เช่น การลด
ราคาของที่ซื้อให้ การเลี้ยงอาหารอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจนการให้ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ ซึ่ งมีผลต่อการตัดสินใจ
ของเจ้าหน้าที่ให้เอนเอียง หรือเป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น
(2) การหาประโยชน์ ให้ ตนเอง (Self-Dealing) คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว
หรือพวกพ้องจากตาแหน่งหน้าที่ เป็นการใช้ตาแหน่งหน้าที่เพื่อตนเอง
(3) การท างานหลั งเกษี ย ณ (Post-Employment) คือ การไปท างานหลั งออกจากงานเดิ ม
โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยดารงตาแหน่งมารับงานหรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง
(4) การทางานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ การเป็นที่ปรึกษาและ
การจ้ า งงานให้ แ ก่ต นเอง รวมถึ งการใช้ต าแหน่ งสถานภาพการท างานสาธารณะ ในการเข้าไปเป็ น นายจ้างของ
ภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้ ยังรวมถึงการใช้เวลา และเครื่องมือของรัฐในการทางานพิเศษภายนอกที่
ไม่ใช่อานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย
(5) การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับ
ของทางราชการ หรือนาข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือ
นาข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น
(6) การน าทรัพย์ สิน ของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตน เพื่อประโยชน์
ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐและทาให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์
(7) การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling)
คือ การใช้อิทธิพลทางการเมืองเพื่อเรียกผลตอบแทนหรือประโยชน์ต่อพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ

3

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต แห่งชำติ (2559).คู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน .กรุงเทพฯ : สำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
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3.3 การรับประโยชน์ตา่ งๆ
(1) การรับของขวัญจากบริษัทต่างๆ
(2) บริษัทสนับสนุนค่าเดินทางไปดูงานต่างประเทศ
(3) หน่วยราชการรับเงินบริจาคจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน
(4) ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดชื้อจัดจ้าง
(5) การที่คณะกรรมการกู้เงินจากสถาบันการเงินในการกากับดูแล
(6) การที่คณะกรรมการฝากญาติพี่น้อง หรือคนที่คุ้นเคยเข้าทางานในรัฐวิสาหกิจที่ตนกากับ
ดูแลอยู่
3.4 ประโยชน์อนั คานวณเป็นเงินได้
(1) การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า
(2) การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
(3) การเข้าค้าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
(4) การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน
(5) การขาย การให้เช่าชื้อทรัพย์สิน เกินมูลค่าที่เป็นจริงตามที่ปรากฏเห็นในท้องตลาด
(6) การใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดกับ
บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
(7) การให้ ใช้ บ ริ ก ารโดยไม่ คิ ด ค่ า บริ ก าร หรื อ คิ ด ค่ า ใช้ บ ริ ก ารน้ อ ยกว่ า ที่ คิ ด กั บ บุ ค คลอื่ น
โดยปกติทางการค้า
(8) การให้ ส่ ว นลดในสิ น ค้ า หรื อ ทรัพ ย์ สิ น ที่ จ าหน่ า ย โดยการให้ ส่ ว นลดมากกว่า ที่ ให้ กั บ
บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
(9) การให้เดินทาง หรือขนส่งบุคคล หรือสิ่งของโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
(10) การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอื่น ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้ จ่าย
น้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
ตัวอย่าง
(1) นายหลักสูตร ข้าราชการ ตาแหน่งนักวิชาการแพทย์แผนไทย ทางานอยู่ที่สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ได้สั่งซื้อสมุนไพรจากนายตารับ ซึ่งเป็นพ่อของตน ให้นามาส่งให้ที่ทางานที่ตนเองทางานอยู่ แล้วนามาใช้ให้กับ
ผู้รับบริการนวดแผนไทย
พฤติการณ์ของนายหลักสูตรที่ได้สั่งซื้อสมุนไพรจากพ่อของตนเอง ให้นามาส่งให้ที่ทางานที่ตนเอง
ทางานอยู่ แล้วนามาใช้ให้กับผู้รับบริการนวดแผนไทยนั้น เป็นการกระทาที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะผลประโยชน์
จากการสั่งซื้อดังกล่าวเป็นของนายหลักสูตรเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งเป็น ผลประโยชน์ต่อส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม และเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่
ตนเอง ตามมาตรา 83(3) ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สมควร
ลงโทษภาคทั ณ ฑ์ แต่ เนื่ อ งจากนายหลั ก สู ต รไม่ เคยกระท าผิ ด วินั ย มาก่ อ นและปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ม าด้ ว ยดี โดยตลอด
จึงงดโทษและให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
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(2) นายซอฟต์แวร์ ข้าราชการ ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้นาวัสดุคอมพิวเตอร์ที่เป็นของ
ตนเอง เข้ามาจาหน่ายให้กับหน่วยงานของตนเอง
พฤติการณ์ของนายซอฟต์แวร์ ที่มีการนาวัสดุคอมพิวเตอร์ที่เป็นของตนเอง เข้ามาจาหน่ายให้กับ
หน่วยงานของตนเองนั้น เป็นการกระทาที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะผลประโยชน์จากการขายดังกล่าวเป็นของนาย
ซอฟต์แวร์เพียงคนเดียว ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นการกระทาผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง ฐานอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ตามมาตรา 83(3) ประกอบ
มาตรา 84 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติระเบี ยบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สมควรลงโทษภาคทั ณ ฑ์ แต่เนื่องจาก
นายซอฟต์แวร์ไม่เคยกระทาผิดวินัยมาก่อนและปฏิบัติหน้าที่มาด้วยดีโดยตลอด จึงงดโทษและให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็น
ลายลักษณ์อักษร
4. หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน4
4.1 หลักการจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(1) ปกป้องประโยชน์สาธารณะ
การปฏิ บั ติห น้ าที่ ไม่ให้ ผ ลประโยชน์ ส่ วนตัว มาแทรกซ้อน รวมถึงความเห็ นและทัศนคติ
ส่วนบุคคล มีความเป็นกลาง ไม่มีอคติ ลาเอียง
(2) สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด
เปิดโอกาสให้ตรวจสอบหรือการเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อ
การปฏิบัติหน้าที่
(3) ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
การปฏิบั ติตนที่ ยึดหลั กคุณ ธรรมและความเป็น มืออาชีพของเจ้าหน้าที่ในการหลี กเลี่ ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่าง
(4) สร้างวัฒนธรรมองค์กร
สร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน และสร้างวัฒ นธรรมแห่ ง
ความซื่อสัตย์
4.2 จุดเสีย่ งของผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน
(2) การทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
(3) การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทางานหรืออุปกรณ์
(4) การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
(5) การกระจายงบประมาณ
(6) การปรับการลงโทษ
(7) การให้เงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท
(8) การรับของขวัญ ของกานัลจากผู้ที่มาติดต่ออันเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่
4

สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (2559). คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน. กรุงเทพฯ : ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวง
สำธำรณสุข(ศปท.)
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5. การให้และการรับของขวัญและผลประโยชน์5
หลั ก การและแนวคิ ด นี้ ส ามารถประยุ ก ต์ ใช้ ป ระกอบการด าเนิ น การตามนโยบายการให้ แ ละ
รับของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
5.1 เจตนารมณ์
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐว่า จะต้องตัดสินใจและกระทาหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล
หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ คนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทาให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการ
กระทาหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมทาลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อความถูกต้อง
ชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
5.2 อะไรคือของขวัญและประโยชน์อนื่ ใดทีใ่ ช้ในความหมายนี้
(1) ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่ งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพย์สินสิ่งของ
บริการหรืออื่น ๆ ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และ
(2) ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคา
ได้
(3) ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง
การต้อนรับ ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกานัล
บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น
(4) ของขวั ญ และประโยชน์ อื่ น ใดที่ คิ ด เป็ น ราคาไม่ ไ ด้ (Intangible gifts and benefits)
หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติ
ด้วยความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้ หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่า
คนอื่นๆ
5.3 เราจะจัดการอย่างไร
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี 3 คาถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่
รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ คือ
(1) เราควรรับหรือไม่
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ หรือ
เป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ
1) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่
สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม และอาจเข้าข่ายการรับ
สินบน การถูกเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรนามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ
5

สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (2559). คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน. กรุงเทพฯ : ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวง
สำธำรณสุข(ศปท.)
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- ทาไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคาขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติตนหรือไม่
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการทางานใน
อนาคต
ถ้าท่านทางานอยู่ในกลุ่มเสี่ ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ ต้องได้รับความไว้วางใจเป็น
พิเศษเช่น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/
อนุญาตต่างๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น
2) การรับ ก่อให้ เกิดการขัด แย้งระหว่างผลประโยชน์ ส่ ว นบุ คคลและประโยชน์ ส่ ว นรวม
หรือไม่ หากการรับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมแล้วผลประโยชน์ส่วน
ตนที่ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติ
โดยมิชอบการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบ
และการทุจ ริตคอร์รัป ชั่ น ในแต่ละส่วนราชการควรกาหนดนโยบายการรับของขวัญ และผลประโยชน์ของตนเอง
โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบั ติหน้ าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรกาหนดนโยบายด้ านนี้อย่างเคร่งครัด
มากกว่าหน่วยงานอื่นๆ หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระทาและการตัดสินใจใดๆ จะต้อง
กระทาด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทย
โดยรวม” ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพียง เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน
หรือพันธะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน
ดังนั้ น องค์ ก รหรื อบุ ค คลใดๆ ไม่ ควรใช้ ของขวัญ หรือ ผลประโยชน์ ม าแสวงหาความชอบ
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ทาให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไว้วางใจ
ที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม ประการสาคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมต้องได้รับ
การปฏิ บั ติอย่ างเป็ น ธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิป ไตยข้าราชการและเจ้าหน้ าที่ ภ าครัฐมี พั นธะผู กพั น ที่จะต้อ ง
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยกระทาและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดง
พฤติกรรมที่ถูกต้องเที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพข้าราชการ
(2) เราต้องรายงานหรือไม่
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้
1) ธรรมชาติ ข องผู้ ใ ห้ : พิ จ ารณาตามกฎหมาย กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือ
ประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่กาลังจะมาทาการค้า การสัญญาว่าจะให้ -รับกับองค์กรหรือบุคคลที่จะขอ
ท าใบอนุ ญ าตหรื อ รั บ การตรวจสอบด้ า นต่ า งๆ ฯลฯ หน่ ว ยงานควรก าหนดนโยบายด้ า นนี้ ให้ เคร่ ง ครั ด และมี
กระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภ าครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ
2) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ทางานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและ
ต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับองค์กร
และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจที่สุดว่า
ตัวท่านและองค์กรมีค วามเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ และมิได้กาหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ท่านควรดารง
ความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ
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หลักการการกาหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้อง
ให้ องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็ นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า
๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่ องหลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
(3) เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่
ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท ถ้าเกินกว่านี้ ส่วนราชการต้อง
พิจารณาตัดสินว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่ หรือเป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ
และส่วนราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร
5.4 การฝ่าฝืนกฎนี้มโี ทษอย่างไร
การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น เป็นการฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริย ธรรมอาจถูกลงโทษตั กเตือ น ตัด เงิน เดื อน จนกระทั่ งถึงไล่ อ อก ขึ้นกั บ ความร้ายแรงของการฝ่ าฝื น
นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่า
ข้ าราชการและหรื อ เจ้ าหน้ า ที่ ภ าครั ฐ นั้ น ๆ รั บ ของขวั ญ หรื อ ผลประโยชน์ ซึ่ งมี ผ ลต่ อ ความเป็ น ธรรม ก่ อ ให้ เกิ ด
ผลประโยชน์ แก่ผู้ ให้ โดยมิช อบ หากถูกตัดสิ นว่าผิ ดจริง ผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องทุ กคนอาจมีส่ว นร่วมในการรับโทษทาง
อาญาด้วย
5.5 กุญแจแห่งความเสี่ยง 2 ประการที่สาคัญ
(1) ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อย
กว่าความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่าของขวัญและ
หรือผลประโยชน์นั้นๆ มีค่าต่ากว่าที่เป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทาดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกงและ
หลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
(2) การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น
- การรั บ ของขวัญ และหรือ ผลประโยชน์ ใดๆ อาจท าให้ ติด เป็ น นิ สั ยอย่างรวดเร็ว และ
ก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการทาให้เกิด
ความรู้ สึ ก ชอบหรืออยากปฏิ บั ติต่อ ผู้ รับ บริ การ หรือผู้ รับงาน-รับ จ้าง-รับเหมาฯลฯ ที่ เป็ น ผู้ ให้ ของขวัญ และหรือ
ผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับทาให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกิ นกว่ามาตรฐาน
ที่กาหนด
ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่า
การรับจ้างต่างๆ ไม่ต้องทาในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ
นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการทางานขององค์กรข้าราชการและหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความ
รับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน
- การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญ
และผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่าเป็น
ความผิดแต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้
“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้าใจ หรือหากไม่รับ
จะเป็นการทาลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง”
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“คนอื่นๆก็ทาเช่นนี้ ทาไมฉันจะทาบ้างไม่ได้”
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทางาน ดังนั้น มันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวัล
ผลประโยชน์พิเศษบ้าง”
“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉัน
มักเป็นคนแรกเสมอที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา”
“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิด
นี้แม้ว่าฉันจะให้คาแนะนาก็ตาม”
“ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์
ใดๆ”
ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่าเหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ไม่สามารถปกป้องท่านจากการ
ถูกดาเนินการทางวินัย หากการกระทาของท่านเป็นการกระทาที่มิชอบ
6. แนวพิจารณาในทางปฏิบตั ิในการให้และรับของขวัญและผลประโยชน์6
(1) ของขวั ญ ทั้ ง หมดทั้ งที่ มี ค่ าทางวั ฒ นธรรมหรื อ ประวั ติ ศ าสตร์ เช่ น งานศิ ล ปะ พระพุ ท ธรู ป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อยของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กร ไม่ว่า
จะมีค่าราคาเท่าใด
(2) ของขวัญ หรือ ประโยชน์ ที่ได้รับเมื่ อเที ยบกับ ราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า 3,000 บาท ไม่ต้อ ง
รายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้
(3) ของขวัญ หรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3,000 บาท ต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้
(4) ถ้ า ของขวั ญ หรื อ ผลประโยชน์ ใดที่ มี ค่ า ทางการตลาดระหว่ า ง 3,000-5,000 บาท และ
เจ้าหน้าที่มีความจาเป็นต้องรับให้องค์กร โดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่
(5) ถ้ าของขวั ญ หรื อ ผลประโยชน์ ที่ มี ค่ าทางการตลาดมากกว่า 15,000 บาท ให้ ส่ งมอบเป็ น
ทรัพ ย์ สิ น ขององค์ กร เพื่ อ ใช้ป ระโยชน์ ส าธารณะ และหรือตามความเหมาะสม องค์ ก รอาจพิ จ ารณาอนุ ญ าตให้
ข้าราชการหรือเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ผู้ นั้ น เก็บ รักษาของไว้เป็ นกรณี ไป เช่น ของขวัญ การย้ายหน่ วยงานในขณะดารง
ตาแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพื่อนร่วมงานให้
เมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ
(6) ถ้าในปี งบประมาณใดๆ คุณ ค่ ารวมของของขวัญ และหรือ ผลประโยชน์ ที่ ได้รั บ จากผู้ ให้ ค น
เดีย วกัน กลุ่ มเดีย วกัน หรื อผู้ ให้ มีความสั มพั นธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้ งปีมี ค่ามากกว่า 3,000 บาท ต้อ ง
รายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
(7) ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคน ต่างกลุ่ม
เพื่อเป็นการขอบคุณ ในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า 3,000 บาท ต้องรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น
6

สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (2559). คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน. กรุงเทพฯ : ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวง
สำธำรณสุข(ศปท.)
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(8) ของขวัญและหรือผลประโยชน์ ที่ได้รับเพื่อเป็ นการขอบคุณจากผู้รับบริการ(ประชาชน องค์กร
เอกชน) ที่ได้อย่างสม่าเสมอ บ่อยครั้งอาจทาให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล บิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในการ
ให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ
(9) เงิ น สดหรื อ สิ่ ง ใดๆ ที่ ส ามารถเปลี่ ย นเป็ น เงิ น ได้ (ตั ว อย่ า งเช่ น หุ้ น พั น ธบั ต ร ล็ อ ตเตอรี่ )
ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ
7. แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทบั ซ้อน
7.1 ความขัด แย้งระหว่างบทบาท (Conflict of roles) หมายความว่า บุคคลดารงตาแหน่งที่มี
บทบาทสองบทบาทขัดแย้งกัน เช่น นายสมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน โดยที่บุตรสาวของสมชาย
เป็นผู้สมัครสอบคนหนึ่งด้วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเกิด “การดารงตาแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้น าไปสู่การกระทาความผิดแต่ประการใด (เช่น การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิได้
เกิดขึ้น จริง หรือมีการสอบเกิดขึ้น แล้ วแต่น ายสมชายสามารถวางตัวเป็นกลาง มิได้ช่วยเหลือ บุตรสาวของตนแต่
ประการใด เป็ น ต้น ) กระนั้ น ก็ตามการดารงตาแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญ หาผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่ าว
ถือเป็นสถานการณ์ล่อแหลมที่อาจจูงใจ/ชักนาให้เกิดการกระทาเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถอนตัวออกอย่าง
สมบู รณ์ จากการเป็น ผู้มีส่วนในการตัดสิน ใจ งดแสดงความคิดเห็ น ละเว้นจากการให้ คาปรึกษา และงดออกเสียง
(Recusal) เช่น ในกรณีที่สมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากร เข้าทางาน โดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข้าร่วม
สอบคัดเลือกด้วยนั้น ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ สมชายจะต้องลาออกจากการเป็นกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นการ
ถอนตัวออกจากการเกี่ยวข้องกับ สถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสูง เคลื่อนย้ายผลประโยชน์
ส่วนตัวที่ทับซ้อนอยู่ให้ออกไป (Removal) เพื่อให้ตนเองสามารถปฏิบัติภารกิจได้โดยปราศจากอคติ วิธีการดังกล่าวนี้
เป็นการปิดช่องทางมิให้เอื้ออานวยต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดการกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น จากกรณีตัวอย่างในข้อสอง สมชาย สามารถแก้ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนได้ โดยการ
ขอร้องให้บุตรสาวของตนถอนตัว ออกจากการสอบ เพื่อให้สมชายสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสอบคัดเลือก
7.2 มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ
(1) มาตรการคัดสรรคนดีเข้าสู่ตาแหน่งทางการเมือง
(2) การกาหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตาแหน่ง
(3) การเพิ่มระบบและองค์การตรวจสอบการใช้อานาจ
(4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
7.3 การกาหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตาแหน่ง
(1) การมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน
(2) การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
(3) การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อานาจ
7.4 แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(1) หลักนิติธรรม ได้แก่การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่
ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครอง
ภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอาเภอใจหรืออานาจของ ตัวบุคคล
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(2) หลักคุณธรรม ได้แก่ การส่งเสริมคนดีคนเก่งให้เข้ามาบริหารกิจการบ้านเมือง สังคม และ
ประเทศชาติ การยึดมั่น ในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่รัฐยึดถือหลั กนี้ ในการปฏิบัติห น้าที่ให้ เป็น
ตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน เพื่อให้คนใจมีความซื่อสัตย์ จริงใจ
ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจาชาติ
(3) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุง
กลไกการท างานของทุ ก องค์ กรทุ ก วงการให้ มี ค วามโปร่งใส มี ก ารเปิ ด เผยข้อ มู ล ข่ าวสาร ที่ เป็ น ประโยชน์ อ ย่า ง
ตรงไปตรงมาด้ ว ยภาษาที่ เข้าใจง่าย ประชาชนเข้ าถึ งข้อ มู ล ข่าวสารได้ส ะดวก และมี ก ระบวนการให้ ป ระชาชน
ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้
(4) หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นใน
การตั ด สิ น ใจปั ญ หาส าคั ญ ของประเทศ ไม่ ว่า ด้ ว ยการแจ้งความเห็ น การไต่ ส วนสาธารณะ การประชาพิ จ ารณ์
การแสดงประชามติ หรืออื่นๆ
(5) หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสานึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจน การเคารพในความคิดเห็น
ที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทาของตน
(6) หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า กล่าวคือ ดารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมทั้งสร้างสรรค์สินค้า และบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ดีในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
หากทั้งภาคราชการประจา การเมือง ภาคเอกชน และประชาชนร่วมมื อร่วมใจกันมุ่งมั่นให้งาน
ราชการดาเนินไปด้วยจิตสานึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งใช้หลักการโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสาคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น
การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่นๆ
8. กฎหมายที่เกีย่ วกับการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
8.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดาเนินกิจการ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ ดาเนินคดี
(2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือดาเนินคดี
(3) รั บ สั ม ปทานหรือ คงถื อ ไว้ ซึ่ งสั ม ปทานจากรัฐ หน่ ว ยราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือ
ผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้าง
ในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
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สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัด
หรื อ แย้ งต่อ ประโยชน์ ส่ ว นรวม หรือ ประโยชน์ ท างราชการหรือกระทบต่อ ความมี อิ ส ระในการปฏิ บั ติห น้ าที่ ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐตาแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ ดาเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้นาบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง
โดยให้ถือว่าการดาเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรา 103 ห้ า มมิ ใ ห้ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ ใ ดรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจากบุ ค คล
นอกเหนื อ จากทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อั น ควรได้ ต ามกฎหมาย หรือ กฎ ข้ อ บั งคั บ ที่ อ อกโดยอาศั ย อ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจานวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้น
จากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย
บทกาหนดโทษ
มาตรา 122 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103
ต้องระวางโทษ จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
กรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้รู้เห็ น
ยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนดาเนินกิจการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด
8.2 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กาหนด ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544
ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดาเนินกิจการ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดาเนินคดี
(2) เป็น หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ของรัฐ
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือ
ดาเนินคดี
(3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น
อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทที่รับ สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(4) เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างใน
ธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ ของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
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สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชนนั้นอาจะขัด
หรื อ แย้ งต่อ ประโยชน์ ส่ ว นรวมหรื อประโยชน์ ท างราชการ หรือกระทบต่อ ความมี อิ ส ระในการปฏิ บั ติห น้ าที่ ของ
เจ้าหน้าที่ ของรัฐ ผู้นั้น
ทั้งให้นาบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยให้ถือว่าการดาเนิน
กิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และความในมาตรา 101 ยังให้นาบทบัญญัติมาตรา 100 มาใช้บังคับกับการดาเนิน กิจการของ
ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่ การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของ
จานวนหุ้นทั้งหมดที่จาหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา
100(2) ที่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้ ง นี้ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ต าแหน่ ง ใดที่ ต้ อ งห้ า มมิ ใ ห้ ด าเนิ น กิ จ การดั ง กล่ า ว ให้ เป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
8.3 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“การรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับ ทรัพ ย์ สิ น หรื อ
ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม
หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ ” หมายความว่า ผู้ บุ พ การี ผู้ สื บ สั นดาน พี่ น้ องร่ว มบิ ด ามารดาหรือร่วมบิ ดา หรือ มารดา
เดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม
“ประโยชน์ อื่น ใด” หมายความว่า สิ่ งที่ มีมูล ค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบั นเทิง การรับ
บริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ข้อ 4 ห้ ามมิให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐผู้ ใดรับ ทรัพย์สิ น หรือประโยชน์อื่น ใดจากบุคคล นอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้
(1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสมตาม
ฐานานุรูป
(2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมี
หรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจาเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษา
ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับ
การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาต
ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบ
ทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นสังกัดโดยทันที
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ข้อ 7 การรับ ทรัพ ย์ สิ น หรื อประโยชน์ อื่น ใดที่ ไม่เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ หรือมีราคา หรือมีมู ลค่ า
มากกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจาเป็น อย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี
มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหาร
สูงสุด ของหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระทาได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่า
มีเหตุผลความจาเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็น
สิทธิของตนหรือไม่
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบัน หรือองค์กร
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีคาสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ าวให้
เป็นสิทธิของหน่วยงาน ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่ อ ได้ ด าเนิ น การตามความในวรรคสองแล้ ว ให้ ถื อ ว่าเจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ ผู้ นั้ น ไม่ เคยได้ รั บ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดารงตาแหน่ง ผู้บังคับบัญชา
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือ
เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นต่อผู้มีอานาจแต่งตั้ง ถอดถอน ส่วนผู้ที่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อ
ดาเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ ไ ด้ รั บ ทรั พ ย์ สิ น ไว้ ต ามวรรคหนึ่ ง เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพื่อดาเนินการ ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามประกาศ ฉบับนี้ให้ใช้
บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย
8.4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
(1) ส่วนคาปรารภ ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักชองมาตรฐานจริยธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 9 ข้อ ดังนี้
1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกว่า ประโยชนสวนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
4) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5) การให้บริการแกประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแกประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไมบิดเบือนข้อเท็จจริง
7) การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
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(2) หมวด 2 ข้อ 5 ให้ข้าราชการต้องแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
1) ไม่ น าความสั มพั น ธ์ส่ ว นตั ว ที่ ตนมี ต่อ บุ คคลอื่ น มาประกอบการใช้ ดุล พิ นิ จให้ เป็ น คุ ณ
หรือโทษต่อบุคคลอื่น
2) ไม่ ใ ช้ เ วลาราชการ เงิ น ทรั พ ย์ สิ น บุ ค ลากร หรื อ สิ่ ง อ านวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวของตนหรือผู้อื่น
3) ไม่กระทาการใด หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติ การใดในฐานะส่วนตัว ก่อให้เกิด ความ
เคลือบแคลง หรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่
4) ในการปฏิบั ติห น้าที่ที่รับผิดชอบในหน่ว ยงานโดยตรง หรือหน้าที่อื่น ต้องยึดหลักถือ
ประโยชน์ของทางราชการ
(3) หมวด 2 ข้อ 6 ให้ ข้าราชการต้องละเว้น จากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัย
ตาแหน่งหน้าที่ และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม (ข้อ 6)
1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้บุคคลอื่นเรียกรับ หรือยอมรับ ซึ่งของขวัญแทน
ตน หรือญาติของตน ไม่ว่าก่อน หรือหลังดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
2) ไม่ใช้ตาแหน่ง หรือกระทาการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ
3) ไม่ เสนอ หรื อ อนุ มั ติ โครงการ การด าเนิ น การ หรื อ การกระท านิ ติ ก รรมหรื อ สั ญ ญา
ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือประมวลจริยธรรมนี้
8.5 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรีย่ ไรของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2544
8.6 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการเรีย่ ไรของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
8.7 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544
9. ช่องทางการแจ้งเบาะแสกรณีพบเห็นพฤติกรรมทีน่ าสูก่ ารมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(1) หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระทาผิด
งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านตาก อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63๑๒0
โทรศัพท์ 0 555๙ ๑๔๓๕ – ๖ โทรสาร 0 555๙ ๒๐๗๙ ต่อ ๑๐๖
(๒) หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระทาผิด
งานนิติการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก อาเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ 0 5551 8129 โทรสาร 0 5551 8109
(๓) ศูนย์ดารงธรรม จังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ถนนพหลโยธิน อาเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ 0 5551 2151 โทรสาร 0 5551 2151

(๔) สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์สายด่วน 1676 โทรสาร 0 2143 8341
(๕) ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์สายด่วน 1567
E-Mail : damrongdhama.1567@gmail.com
(๖) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.)
เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตาบลท่าทราย อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หรือ ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2528 4800 ถึง 4849

