[คูมือผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests)]

โรงพยาบาลคีรีมาศ

คูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

โรงพยาบาลคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลคีรีมาศ
อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
https://www.khrmhosp.com
คํานํา
1

[คูมือผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests)]

โรงพยาบาลคีรีมาศ

โรงพยาบาลคีรีมาศ ในฐานะสวนราชการที่มีหนาที่หลักในการใหบริการดานการแพทยและ
สาธารณสุข แกประชาชน เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขทุกดาน สอดคลองกับ
สภาพปญหาของแตละพื้นที่ โดยใหบริการประชาชนอยางเปนธรรม ครอบคลุมและมีมาตรฐาน ดังนั้น การที่จะปฏิบัติ
หนาที่ใหแกประชาชนอยางมีคุณภาพ จึงขึ้นอยูกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ซึ่งตองมีจิตสํานึกในหนาที่ กระทําใน
สิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม เสียสละ และมุงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง
คูมือผลประโยชนทับซอน( Conflict of Interests) ไดรวบรวมหลักการและแนวคิดพรอมตัวอยาง
เพื่อการบริหารจัดการระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ภาครัฐซึ่งเปนสถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัวโดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวมในหลายรูปแบบไมเฉพาะในรูป
ของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้นแตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินดวย
โรงพยาบาลคีรีมาศ หวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนเลมนี้ จะเปน
ประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ ใหเกิดความตระหนักถึงปญหาใน
เรื่องดังกลาว เพื่อเปนพื้นฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่สุจริต โปรงใส ทุกคน
สามารถมีสวนรวมในการพัฒนาสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่ใสสะอาดตอไป
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1. ความหมายผลประโยชนทับซอน 1
0

สํานักงาน ก.พ. ไดนิยามความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสว นตนและผลประโยชนสวนรวมหรือ
ผลประโยชนทับซอน วาหมายถึงสถานการณ หรือการกระทําที่บุคคล ไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ พนักงาน
บริษัท หรือผูบริหารมีประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม กลาวคือ การที่เจาหนาที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาที่
ในตําแหนงของตนอันกอใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือพวกพองมากกวาประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทําดังกลาว
อาจจะเกิดขึ้นอยางรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาและไมเจตนา ในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเปนธรรมเนียม
ปฏิบัติที่ไมเห็นวาเปนความผิด ตัวอยางการกระทําดังกลาว มีใหพบเห็นไดมากในสังคม สงผลใหบุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักไดสงผลเสียหายใหเกิดขึ้นกับประเทศชาติ
กอใหเกิดการกระทําที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ แต
เจาหนาที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาที่ โดยคํานึงถึงประโยชนสวนตนหรือพวกพองเปนหลัก

๒. การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม
2.1 ผลประโยชนสวนตน (Private Interests) เปนผลตอบแทนที่บุคคลไดรับ โดยเห็นวามีคุณคาที่
จะสนองตอบความตองการของตนเองหรือของกลุมที่ตนเองเกี่ยวของ ผลประโยชนเปนสิ่งจูงใจใหคนเรามีพฤติกรรม
ตางๆ เพื่อสนองความตองการทั้งหลาย
2.2 ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests)หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ให
ประโยชนสุขแกบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชนสาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชนตอมวลสมาชิกในสังคม
2.3 ความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
เปนสถานการณที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐใชตําแหนงหรืออํานาจหนาที่ใน
การแสวงประโยชนแกตนเองกลุมหรือพวกพองซึ่งเปนการละเมิดทางจริยธรรมและสงผลกระทบหรือความเสียหายตอ
ประโยชนสาธารณะคําอื่นที่มีความหมายถึงความขัดแยงกันแหงผลประโยชนสวนตนและสวนรวมไดแกการมี
ผลประโยชนทับซอนความขัดกันระหวางผลประโยชนของผูดํารงตําแหนงสาธารณะและรวมถึงคอรรัปชั่นเชิงนโยบาย
คอรรัปชั่นสีเทา
1

สํานักงาน ก.พ. (2552). ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
(Conflict of Interest). กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน.
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2.4 ปจจัยที่ทําใหเกิดผลประโยชนทับซอน 2
1

ผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและประโยชนสวนรวมเปนผล
มาจากการไมสามารถแยกแยะระหวางบทบาทหนาที่ในเรื่องสวนตัวและเรื่องสวนรวมออกจากกันไดชัดเจนและมี
สาเหตุมาจากพื้นฐานความคิดแบบดั้งเดิมของคนไทยและมีปจจัยที่เอื้อใหเกิดพฤติกรรมทุจริตดังนี้
(1) มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการคือคนไทยไมสามารถแยกแยะระหวางเรื่องสวนตัวกับเรื่อง
สวนรวมออกจากกันไดอยางสิ้นเชิงดังนี้
1) คนไทยมีฐานความเชื่อในอดีตที่เห็นวาขุนนางคาขายไดโดยไมเปนสิ่งที่นารังเกียจ
2) ตําแหนงหนาที่ราชการสามารถนํามาซึ่งผลประโยชนสวนตัวจึงไมมีการแยกแยะระหวาง
ประโยชนสวนตัวออกจากประโยชนสวนรวม
3) ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเปนระบบคิดแบบฐานสิบ (คือไมแยกแยะ
ระหวางผลประโยชนสวนตัวของผูมีอํานาจกับผลประโยชนสวนรวม) จึงพัฒนาคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนไม
ทันกับพื้นฐานแนวคิดของระบบกฎหมายสากลที่เปนระบบคิดแบบฐานสอง (คือแยกแยะผลประโยชนสวนตัวออกจาก
ผลประโยชนสวนรวมอยางชัดเจน)
(2) มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณโดยเฉพาะบุญคุณทางการเมืองเชนการเอื้อประโยชน
ใหผูเคยสนับสนุนคะแนนเสียงหรือตอบแทนตําแหนงใหโดยจะไมใชการตอบแทนดวยตัวเงินเปนหลักแตเปนการตอบ
แทนในลักษณะผลประโยชนอยางอื่นเชนการใหผลประโยชนหรือตําแหนงทางการเมืองเปนตน
(3) มีพฤติกรรมการใชจายเงินที่สุรุยสุรายทําใหรายรับไมสมดุลกับรายจายเชนมีภาระการใชจาย
ในการรักษาพยาบาลหรือเลี้ยงดูครอบครัวฯลฯทําใหมีพฤติกรรมที่ตองเขาไปเกี่ยวของกับการกระทําผิดโดยสมัครใจ
หรือมีพฤติกรรมที่ยักยอกประโยชนสวนรวมเขาเปนประโยชนสวนตัวเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนรวมและ
ประโยชนสวนตัว
(4) มีความจําเปนในการรักษาตัวรอดและลดการเผชิญปญหากับคานิยมการมีผลประโยชนทับ
ซอนทําใหตนเองตองเขาไปเกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอนสาเหตุสวนหนึ่งนั้นคือปจจัยทางสังคมซึ่งเปนลักษณะ
2

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต แหงชาติ (2559).คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน .กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
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“ตัวกูของกู” อันเปนคานิยมของสังคมที่เนนเรื่องวัตถุนิยมการอยากมีอยากไดการรักษาหนาตาและยก ฐานะทางสังคม
ทําใหตองมีการแสวงหาทรัพยสินและอํานาจมากขึ้น
(5) โครงสรางการบริหารและการมีระบบการตรวจสอบถวงดุลซึ่งฝายตรวจสอบยังขาดความ
เขาใจและระบบยังไมมีประสิทธิภาพจึงเอื้อตอการมีพฤติกรรมที่เปนไปในลักษณะการมีผลประโยชนทับซอนมากที่สุด
(6) ปญหาการมีผลประโยชนทับซอนเกิดจากปจจัยดานกฎหมายดังจะเห็นไดวาตัวบทกฎหมาย
ยังไมตอบสนองตอสภาพปญหาและทันตอสภาวการณปจจุบันกลาวคือบทลงโทษทางกฎหมายยังไมเพียงพอตอการ
“ปองกัน” และ “ปองปราม” ผูที่จะกระทําหรือคิดที่จะกระทําที่เอื้อตอการมีผลประโยชนทับซอนเทาที่ควร
การทุจริตมีหลายระดับในระดับที่สูงสุดคือ “คอรรัปชั่น ” (Corruption) สวน “ความขัดแยงกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสว นรวม ”(Conflict Of Interests) ถือวาเปนความผิดระดับตน เมื่อ
พิจารณาใหดีจะเห็นวา การคอรรัปชั่นอาจไมใชความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
แตความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเปนตนเหตุพื้นฐานของการคอรรัปชั่น
เพราะเมื่อมีพฤติกรรมของความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเกิดขึ้น ก็จะนําไปสู
การคอรรัปชั่นได
ความสัมพันธระหวาง Conflict Of Interests กับ Corruption
1. Conflict of Interests เปนรูปแบบหนึ่งของ Corruption แตระดับหรือขนาดและขอบเขต
ตางกัน
2. Conflict of Interests นําไปสู Corruption ที่รุนแรงขึ้น
3. Conflict of Interests เกี่ยวกับการใชอํานาจที่เปนทางการเชื่อมโยงกับกฎหมายระเบียบการ
ปฏิบัติและสวนที่ไมเปนทางการเปนความสัมพันธระหวางบุคคลขยายไปถึงเรื่องครอบครัวตองพิจารณาความสัมพันธ
เชนคูสมรสและคนในเครือญาติ

3. ประเภทของผลประโยชนทับซอน 3
2

3.1 ประเภทของผลประโยชนทับซอน
(1) การใชตําแหนงไปดําเนินการเพื่อประโยชนทางธุรกิจของตนเองโดยตรง
(2) ใชตําแหนงไปชวยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย
(3) การรับผลประโยชนโดยตรง
(4) การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใชตําแหนงหนาที่การงาน
3

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตแหงชาติ(2559).คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน .กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

6

[คูมือผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests)]

โรงพยาบาลคีรีมาศ

(5) การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชสวนตัว
(6) การนําขอมูลอันเปนความลับของหนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว
(7) การทํางานอีกแหงหนึ่งที่ขัดแยงกับแหงเดิม
(8) ผลประโยชนทับซอนจากการเปลี่ยนสถานที่ทํางาน
(9) การปดบังความผิด
3.2 รูปแบบพฤติกรรมและการกระทําที่กอใหเกิดผลประโยชนทับซอน
(1) การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบายที่เกินความ
เหมาะสม ซึ่งอาจสงผลตอบุคคลในการปฏิบัติงานในหนาที่ การรับของขวัญมีไดในหลายรูปแบบ เชน การลดราคาของ
ที่ซื้อให การเลี้ยงอาหารอยางฟุมเฟอย ตลอดจนการใหความบันเทิงในรูปแบบตางๆ ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจของ
เจาหนาที่ใหเอนเอียงหรือเปนไปในลักษณะที่เอื้อประโยชนตอผูใหของขวัญนั้น
(2) การหาประโยชนใหตนเอง (Self-Dealing) คือ การหาประโยชนใหกับตนเองครอบครัวหรือ
พวกพองจากตําแหนงหนาที่ เปนการใชตําแหนงหนาที่เพื่อตนเอง
(3) การทํางานหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ การไปทํางานหลังออกจากงานเดิม โดย
ใชความรู ประสบการณ หรืออิทธิพลจากที่เคยดํารงตําแหนงมารับงานหรือเอาประโยชนใหกับตนเองและพวกพอง
(4) การทํางานพิเศษ ( Outside Employment or Moonlighting) คือ การเปนที่ปรึกษาและ
การจางงานใหแกตนเอง รวมถึงการใชตําแหนงสถานภาพการทํางานสาธารณะในการเขาไปเปนนายจางของ
ภาคเอกชนหรือเปนเจาของเอง นอกจากนี้ ยังรวมถึงการใชเวลาและเครื่องมือของรัฐในการทํางานพิเศษภายนอกที่
ไมใชอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานดวย
(5) การรับรูขอมูลภายใน ( Inside Information) คือ การที่เจาหนาที่ของรัฐรูเห็นในขอมูลลับ
ของทางราชการ หรือนําขอมูลไปเปดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เปนประโยชนในรูปของเงินหรือประโยชนอื่นๆ หรือนํา
ขอมูลไปเปดเผยใหแกญาติหรือพวกพองในการแสวงหาผลประโยชนจากขอมูลเหลานั้น
(6) การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชชั่วคราวในกิจการที่เปนของสวนตนเพื่อประโยชน
สวนตัวของเจาหนาที่ของรัฐและทําใหหนวยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน
(7) การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชนทางการเมือง( Pork Barreling) คือ
การใชอิทธิพลทางการเมืองเพื่อเรียกผลตอบแทนหรือประโยชนตอพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ
3.3การรับประโยชนตางๆ
(1) การรับของขวัญจากบริษัทตางๆ
(2) บริษัทสนับสนุนคาเดินทางไปดูงานตางประเทศ
(3) หนวยราชการรับเงินบริจาคจากธุรกิจที่เปนลูกคาของหนวยงาน
(4) ไดรับของแถมหรือผลประโยชนอื่นใดจากการจัดชื้อจัดจาง
7
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(5) การที่คณะกรรมการกูเงินจากสถาบันการเงินในการกํากับดูแล
(6) การที่คณะกรรมการฝากญาติพี่นองหรือคนที่คุนเคยเขาทํางานในรัฐวิสาหกิจที่ตนกํากับดูแล
อยู
3.4ประโยชนอันคํานวณเปนเงินได
(1) การปลดหนี้หรือการลดหนี้ใหเปลา
(2) การใหยืมโดยไมคิดดอกเบี้ย
(3) การเขาคาประกันโดยไมคิดคาธรรมเนียม
(4) การใหคานายหนาหรือคาธรรมเนียมการเปนตัวแทน
(5) การขาย การใหเชาชื้อทรัพยสิน เกินมูลคาที่เปนจริงตามที่ปรากฏเห็นในทองตลาด
(6) การใชสถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพยสิน โดยไมคิดคาเชาหรือคาบริการนอยกวาที่คิดกับ
บุคคลอื่นโดยปกติทางการคา
(7) การใหใชบริการโดยไมคิดคาบริการ หรือคิดคาใชบริการนอยกวาที่คิดกับบุคคลอื่น โดยปกติ
ทางการคา
(8) การใหสวนลดในสินคา หรือทรัพยสินที่จําหนาย โดยการใหสวนลดมากกวาที่ใหกับ
บุคคลอื่นโดยปกติทางการคา
(9) การใหเดินทาง หรือขนสงบุคคล หรือสิ่งของโดยไมคิดคาใชจาย หรือคิดคาใชจายนอยกวา
บุคคลอื่นโดยปกติทางการคา
(10) การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอื่น ใหโดยไมคิดคาใชจาย หรือคิดคาใชจาย
นอยกวาที่คิดกับบุคคลอื่นโดยปกติทางการคา
ตัวอยาง
(1) นายหลักสูตร ขาราชการ ตําแหนงนักวิชาการแพทยแผนไทย ทํางานอยูที่สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ไดสั่งซื้อสมุนไพรจากนายตํารับ ซึ่งเปนพอของตน ใหนํามาสงใหที่ทํางานที่ตนเองทํางานอยูแลวนํามาใชใหกับ
ผูร ับบริการนวดแผนไทย
พฤติการณของนา ยหลักสูตรที่ไดสั่งซื้อสมุนไพรจากพอของตนเอง ใหนํามาสงใหที่ทํางานที่ตนเอง
ทํางานอยูแลวนํามาใชใหกับผูรับบริการนวดแผนไทยนั้น เปนการกระทําที่มีผลประโยชนทับซอน เพราะผลประโยชน
จากการสั่งซื้อดังกลาวเปนของนายหลักสูตรเพียงฝายเดียว ซึ่งเปนผลประโยชนตอสวนตัวมากกวาผลประโยชนตอ
สวนรวมและเปนการกระทํา ผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานอาศัยตําแหนงหนาที่ราชการของตนหาผลประโยชนใหแก
ตนเอง ตามมาตรา 83(3) ประกอบมาตรา 84 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สมควร
ลงโทษภาคทัณฑ แตเนื่องจากนาย หลักสูตรไมเคยกระทําผิดวินัยมากอนและปฏิบัติหนาที่มาดวยดีโดยตลอด จึงงด
โทษและใหวากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษร
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(2)
นายซอฟตแวร ขาราชการ ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ไดนําวัสดุคอมพิวเตอรที่เปนของ
ตนเอง เขามาจําหนายใหกับหนวยงานของตนเอง
พฤติการณของนาย ซอฟตแวรที่มีการนําวัสดุคอมพิวเตอรที่เปนของตนเอง เขามาจําหนายใหกับ
หนวยงานของตนเองนั้น เปนการกระทําที่มีผลประโยชนทับซอน เพราะผลประโยชนจากการขายดังกลาวเปนของนาย
ซอฟตแวรเพียงคนเดียว ซึ่งเปนผลประโยชนตอสวนตัวมากกวาผลประโยชนตอสวนรวม และ เปนการกระทําผิดวินัย
อยางไมรายแรง ฐานอาศัยตําแหนงหนาที่ราชการของตนหาผลประโยชนใหแกตนเอง ตามมาตรา 83(3) ประกอบ
มาตรา 84 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สมควรลงโทษภาคทัณฑ แตเนื่องจากนาย
ซอฟตแวรไมเคยกระทําผิดวินัยมากอนและปฏิบัติหนาที่มาดวยดีโดยตลอด จึงงดโทษและใหวากลาวตักเตือนเปนลาย
ลักษณอักษร

4.หลักการจัดการผลประโยชนทับซอน 4
4.1 หลักการจัดการผลประโยชนทับซอน
(1) ปกปองประโยชนสาธารณะ
การปฏิบัติหนาที่ไมใหผลประโยชนสวนตัวมาแทรกซอน รวมถึงความเห็นและทัศนคติสวน
บุคคล มีความเปนกลาง ไมมีอคติ ลําเอียง
(2) สนับสนุนความโปรงใสและความพรอมรับผิด
เปดโอกาสใหตรวจสอบหรือการเปดเผยผลประโยชนสวนตัวหรือความสัมพันธที่อาจมีผลตอ
การปฏิบัติหนาที่
(3) สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
การปฏิบัติตนที่ยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่ในการหลีกเลี่ยง
ผลประโยชนทับซอนโดยเฉพาะผูบริหารตองเปนแบบอยาง
3

4

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(2559). คูมือผลประโยชนทับซอน. กรุงเทพฯ : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข(ศปท.)
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(4) สรางวัฒนธรรมองคกร
สรางสภาพแวดลอมสนับสนุนการหลีกเลี่ยงประโยชนทับซอน และสรางวัฒนธรรมแหง
ความซื่อสัตย
4.2 จุดเสี่ยงของผลประโยชนทับซอน
(1) การปฏิสัมพันธกับภาคเอกชน
(2) การทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง
(3) การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณ
(4) การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
(5) การกระจายงบประมาณ
(6) การปรับการลงโทษ
(7) การใหเงินหรือสิ่งของชวยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอพิพาท
(8) การรับของขวัญ ของกํานัลจากผูที่มาติดตออันเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่

5. การใหและการรับของขวัญและผลประโยชน 5
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและรับ
ของขวัญและผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาที่ภาครัฐในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ .ศ. 2551และ
ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐพ.ศ. 2543
5.1 เจตนารมณ
4

5

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2559). คูมือผลประโยชนทับซอน. กรุงเทพฯ : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข(ศปท.)
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เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่
ภาครัฐวาจะตองตัดสินใจและกระทําหนาที่โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลักปราศจากผลประโยชนสวนบุคคล
หากขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนที่ทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการ
กระทําหนาที่ถือวาเปนการประพฤติมิชอบยอมทําลายความเชื่อถือไววางใจของประชาชนกระทบตอความถูกตองชอบ
ธรรมที่องคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบตอกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
5.2 อะไรคือของขวัญและประโยชนอื่นใดที่ใชในความหมายนี้
(1) ของขวัญและประโยชนอื่นใดหมายถึงสิ่งใดๆหรือบริการใดๆ (เงินทรัพยสินสิ่งของบริการ
หรืออื่นๆที่มีมูลคา) ที่ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐใหและหรือไดรับที่นอกเหนือจากเงินเดือนรายไดและ
(2) ของขวัญและผลประโยชนอื่นใดสามารถตีคาตีราคาเปนเงินหรืออาจไมสามารถตีคาตีราคา
ได
(3) ของขวัญที่สามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินคาบริโภคความบันเทิงการ
ตอนรับใหที่พักการเดินทางอุปกรณเครื่องใชเชนตัวอยางสินคาบัตรของขวัญเครื่องใชสวนตัวบัตรกํานัลบัตรลดราคา
สินคาหรือบริการและเงินเปนตน
(4) ของขวัญและประโยชนอื่นใดที่คิดเปนราคาไมได(Intangiblegiftsandbenefits) หมายถึงสิ่ง
ใดๆหรือบริการใดๆที่ไมสามารถคิดเปนราคาที่จะซื้อขายไดอาทิเชนการใหบริการสวนตัวการปฏิบัติดวยความชอบสวน
ตนการเขาถึงประโยชนหรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชนมากกวาคนอื่นๆ

5.3 เราจะจัดการอยางไร
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆมี 3คําถามที่ใชในการตัดสินใจวาจะรับหรือไมรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชนคือ
(1)เราควรรับหรือไม
ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับแตมีหลายโอกาสที่เราไมสามารถปฏิเสธไดหรือ
เปนการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
อยางไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งที่จะรับ
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1) ถาเปนการใหเงินทานจะตองปฏิเสธไมวาจะเปนโอกาสใดๆการรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่
สามารถเปลี่ยนกลับมาเปนเงินเชนล็อตเตอรี่หุนพันธบัตรเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมและอาจเขาขายการรับ
สินบนการถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งที่ควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจคือ
-ทําไมเขาจึงเสนอใหเชนใหแทนคําขอบคุณการเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติ
ตนหรือไม
-ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชนที่จะสงผลตอการทํางานใน
อนาคต
ถาทานทํางานอยูในกลุมเสี่ยงออนไหวหรืออยูในขายที่ตองไดรับความไววางใจเปนพิเศษ
เชนงานตรวจสอบภายในและงานตรวจคุณภาพตางๆการจัดซื้อจัดจางการออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ /อนุญาต
ตางๆฯลฯทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกวาบุคคลกลุมอื่น
2) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
หรือไมหากการรับกอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมแลวผลประโยชนสวน
ตนที่ไดรับกลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการประพฤติ
โดยมิชอบการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมเปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบ
และการทุจริตคอรรัปชั่นในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของตนเองโดย
สวนราชการที่อยูในกลุมปฏิบัติหนาที่ที่เสี่ยงตอการประพฤติมิชอบควรกําหนดนโยบายดานนี้อยางเครงครัดมากกวา
หนวยงานอื่นๆหลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพื้นฐานที่วา “การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะตองกระทํา
ดวยความเปนกลางปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการและปกปองผลประโยชนของสังคมไทยโดยรวม ”
ไมวาของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นจะมีคาเพียงเล็กนอยก็ไมควรรับเพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพันหรือพันธะกับ
ผูใหและอาจกอใหเกิดความเสื่อมศรัทธาตอประชาชน
ดังนั้นองคกรหรือบุคคลใดๆไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบ
ผลประโยชนใหกับองคกรของตนหรือตนเองเหนือองคกรหรือบุคคลอื่นทําใหเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไววางใจที่
ประชาสังคมมีตอภาครัฐและทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคมประการสําคัญสมาชิกทั้งหมดในสังคมตองไดรับการ
ปฏิบัติอยางเปนธรรมภายใตระบอบประชาธิปไตยขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะตองปฏิบัติงาน
อยางเปนธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใสความพรอมรับผิดชอบและแสดงพฤติกรรมที่
ถูกตองเที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพขาราชการ

(2)เราตองรายงานหรือไม
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้
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1) ธรรมชาติของผูให :พิจารณาตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวของเชนประกาศคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรวมทั้งนโยบายของหนวยงานเชนการหามรับของขวัญหรือประโยชนจาก
คูสัญญา/องคกรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการคาการสัญญาวาจะให -รับกับองคกรหรือบุคคลที่จะขอทําใบอนุญาต
หรือรับการตรวจสอบดานตางๆฯลฯหนวยงานควรกําหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัดและมีกระบวนการที่ชวยให
ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสมการรายงานการรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชนใดๆตองมีการลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ
2) บทบาทหนาที่ของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้นๆทํางานในขอบขายที่ออนไหวและ
ตองการความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษและหรือกลุมที่เกี่ยวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนทั้งจากระดับองคกร
และระดับบุคคลอาทิเชนงานตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจางการใหใบอนุญาต /ยึดใบอนุญาตฯลฯควรใหแนใจที่สุดวาตัว
ทานและองคกรมีความเที่ยงธรรมและจะไมถูกตั้งขอสงสัยแมวาหนวยงานของทานมิไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
หามรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆและมิไดกําหนดใหรายงานการรับของขวัญและผลประโยชนทานควรดํารงความ
ถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ
หลักการกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอื่นใดควรตองรายงานหรือไมควรจะตองให
องคกรเก็บรักษาไวหรือไมหรือควรตกเปนของขาราชการใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอยกวา๓ ,๐๐๐
บาททั้งนี้ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่องหลักเกณฑการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐพ.ศ. 2543
(3)เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม
ปกติสามารถเก็บรักษาไวเองหากมีคาไมเกิน 3,000บาทถาเกินกวานี้สวนราชการตอง
พิจารณาตัดสินวาขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆจะเก็บไวเองไดหรือไมหรือเปนทรัพยสินของสวนราชการและ
สวนราชการพิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร
5.4การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร
การฝาฝนนโยบายวาดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นเปนการฝาฝนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือนตัดเงินเดือนจนกระทั่งถึงไลออกขึ้นกับความรายแรงของการฝาฝน
นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆเขาขายการรับสินบนฉอฉลทุจริตและสามารถพิสูจนไดวา
ขาราชการและหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชนซึ่งมีผลตอความเปนธรรมกอใหเกิด
ผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบหากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญา
ดวย
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5.5 กุญแจแหงความเสี่ยง 2 ประการที่สําคัญ
(1)ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชนนอยกวา
ความเปนจริง การตีคาราคาต่ํากวาความเปนจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอื่นใหคิดวาของขวัญและหรือ
ผลประโยชนนั้นๆมีคาต่ํากวาที่เปนจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกลาวนับวาเปนการคดโกงและ
หลอกลวงซึ่งเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม
(2)การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลที่เกิดขึ้น
-การรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ อาจทําใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็วและ
กอใหเกิดความคาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ในการปฏิบัติหนาที่ราชการทําใหเกิด
ความรูสึกชอบหรืออยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงาน -รับจาง -รับเหมาฯลฯ ที่เปนผูใหของขวัญและหรือ
ผลประโยชนโดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชนตอบแทนที่ไดรับทําใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวามาตรฐานที่
กําหนด
ในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซื้ออาจรับรูผิดพลาดและเขาใจวา
การรับจางตางๆไมตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการ
นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกรขาราชการและหรือ
เจาหนาที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล ”จากการปฏิบัติหนาที่และละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยความ
รับผิดชอบซึ่งจัดไดวาเปนการรับสินบน
-การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโนมที่เปนไปไดมากที่เราจะรับของขวัญ
และผลประโยชนโดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ถือไดวาเปน
ความผิดแตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเองดังนี้
“ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาว แตดวยมารยาทจึงไมกลาจะปฏิเสธน้ําใจ หรือหากไมรับ
จะเปนการทําลายสัมพันธภาพระหวางผูใหกับองคกรหรือกับตนเอง”
“คนอื่นๆก็ทําเชนนี้ ทําไมฉันจะทําบางไมได”
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้น มันเปนการยุติธรรมที่เราจะไดรางวัล
ผลประโยชนพิเศษบาง”
“เพราะฉันเปนคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผูบังคับบัญชาจึงชมฉัน และเปนเรื่องธรรมดาที่ฉัน
มักเปนคนแรกเสมอที่ไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา”
“มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใช และฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่งสินคาชนิด
นี้แมวาฉันจะใหคําแนะนําก็ตาม”
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“ฉันไมเห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการใหของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไมไดฝาฝนกฎเกณฑ
ใดๆ”
ทานตองระลึกอยูเสมอวาเหตุผลที่ทานใชกลาวอางเชนนี้ไมสามารถปกปองทานจากการ
ถูกดําเนินการทางวินัย หากการกระทําของทานเปนการกระทําที่มิชอบ
6. แนวพิจารณาในทางปฏิบัติในการใหและรับของขวัญและผลประโยชน 6
(1) ของขวัญทั้งหมดทั้งที่มีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชนงานศิลปะ พระพุทธรูป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอยของขวัญนั้นๆ ยอมเปนทรัพยสินขององคกร ไมวา
จะมีคาราคาเทาใด
(2) ของขวัญหรือประโยชนที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา 3,000 บาท ไมตองรายงาน
และอาจเก็บเปนของตนเองได
(3) ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน 3 ,000 บาท ตองรายงาน
หนวยงานและลงทะเบียนไว
(4) ถาของขวัญหรือผลประโยชนใดที่มีคาทางการตลาดระหวาง 3 ,000-5,000บาท และเจาหนาที่มี
ความจําเปนตองรับใหองคกร โดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวาสมควรใหขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐคนนั้นๆ รับ
ทรัพยสินดังกลาวหรือไม
(5) ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดมากกวา 15 ,000บาท ใหสงมอบเปนทรัพยสิน
ขององคกร เพื่อใชประโยชนสาธารณะ และหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตใหขาราชการหรือ
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญการยายหนวยงานในขณะดํารงตําแหนงเดิม ของขวัญ
ในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชนที่เพื่อนรวมงานใหเมื่อเจ็บปวย ฯลฯ
(6) ถาในปงบประมาณใดๆ คุณคารวมของของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูใหคนเดียวกัน
กลุมเดียวกัน หรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปมีคามากกวา3 ,000 บาท ตองรายงานของขวัญ
หรือผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ
(7) ถาในปงบประมาณใดๆ ไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคน ตางกลุม
เพื่อเปนการขอบคุณในการใหบริการที่ดี แตเมื่อรวมกันแลวมีคามากกวา 3 ,000 บาท ตองรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชนแตละอยางนั้น
(8) ของขวัญและหรือผลประโยชน ที่ไดรับเพื่อเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ(ประชาชน องคกร
เอกชน) ที่ไดอยางสม่ําเสมอ บอยครั้งอาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพล บิดเบือน กอใหเกิดอคติในการ
5

6

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2559). คูมือผลประโยชนทับซอน. กรุงเทพฯ : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข(ศปท.)
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ใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบ และคาดหวังวาจะไดรับของขวัญและ
หรือผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ
(9) เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ตอง
ปฏิเสธไมรับไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ

7. แนวทางปองกันและแกไขปญหาผลประโยชนทับซอน
7.1 ความขัดแยงระหวางบทบาท (Conflict of roles)หมายความวาบุคคลดํารงตําแหนงที่มี
บทบาทสองบทบาทขัดแยงกันเชนนายสมชายเปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเขาทํางานโดยที่บุตรสาวของสมชาย
เปนผูสมัครสอบคนหนึ่งดวยซึ่งในกรณีนี้ถือวาเกิด “การดํารงตําแหนงอันหมิ่นเหมตอการเกิดปญหาผลประโยชนทับ
ซอน” แตในกรณีนี้ถือวายังมิไดนําไปสูการกระทําความผิดแตประการใด (เชนการสอบคัดเลือกบุคคลยังมิไดเกิดขึ้น
จริงหรือมีการสอบเกิดขึ้นแลวแตนายสมชายสามารถวางตัวเปนกลางมิไดชวยเหลือบุตรสาวของตนแตประการใดเปน
ตน) กระนั้นก็ตามการดํารงตําแหนงอันหมิ่นเหมตอการเกิดปญหาผลประโยชนทับซอนดังกลาวถือเปนสถานการณ
ลอแหลมที่อาจจูงใจ/ชักนาใหเกิดการกระทําเกิดผลประโยชนทับซอนจะตองถอนตัวออกอยางสมบูรณจากการเปนผูมี
สวนในการตัดสินใจงดแสดงความคิดเห็นละเวนจากการใหคาปรึกษาและงดออกเสียง (Recusal) เชนในกรณีที่สมชาย
เปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานโดยมีบุตรสาวของตนสมัครเขารวมสอบคัดเลือกดวยนั้นซึ่งใน
สถานการณเชนนี้สมชายจะตองลาออกจากการเปนกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปนการถอนตัวออกจากการเกี่ยวของ
กับสถานการณอันหมิ่นเหมตอผลประโยชนทับซอนอยางสูง เคลื่อนยายผลประโยชนสวนตัวที่ทับซอนอยูใหออกไป
(Removal) เพื่อใหตนเองสามารถปฏิบัติภารกิจไดโดยปราศจากอคติวิธีการดังกลาวนี้เปนการปดชองทางมิให
เอื้ออํานวยตอการเกิดปญหาผลประโยชนทับซอนจึงเปนวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดการกับผลประโยชนทับซอนเชน
จากกรณีตัวอยางในขอสองสมชายสามารถแกปญหาผลประโยชนทับซอนไดโดยการขอรองใหบุตรสาวของตนถอนตัว
ออกจากการสอบเพื่อใหสมชายสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการสอบคัดเลือก
7.2 มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามรัฐธรรมนูญ
(1)มาตรการคัดสรรคนดีเขาสูตําแหนงทางการเมือง
(2)การกําหนดมาตรการปองกันการทุจริตในตําแหนง
(3)การเพิ่มระบบและองคการตรวจสอบการใชอํานาจ
(4)การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
7.3 การกําหนดมาตรการปองกันการทุจริตในตําแหนง
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(1)การมีประมวลจริยธรรมและการหามผลประโยชนทับซอน
(2)การแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน
(3)การใชหลักโปรงใสในการใชอํานาจ
7.4 แนวทางการปฏิบัติตนของเจาหนาที่ของรัฐ
(1)หลักนิติธรรมไดแกการตรากฎหมายกฎขอบังคับตางๆใหทันสมัยและเปนธรรมเปนที่ยอมรับ
ของสังคมและสังคมยินยอมพรอมใจกันปฏิบัติตามกฎหมายกฎขอบังคับเหลานั้นโดยถือวาเปนการปกครองภายใต
กฎหมายมิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล
(2)หลักคุณธรรมไดแกการสงเสริมคนดีคนเกงใหเขามาบริหารกิจการบานเมืองสังคมและ
ประเทศชาติการยึดมั่นในความถูกตองดีงามโดยรณรงคใหเจาหนาที่รัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนตัวอยาง
แกสังคมและสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกันเพื่อใหคนใจมีความซื่อสัตยจริงใจขยันอดทนมี
ระเบียบวินัยประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ
(3)หลักความโปรงใสไดแกการสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไก
การทํางานของทุกองคกรทุกวงการใหมีความโปรงใสมีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา
ดวยภาษาที่เขาใจงายประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตอง
ชัดเจนได
(4)หลักการมีสวนรวมไดแกการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศไมวาดวยการแจงความเห็นการไตสวนสาธารณะการประชาพิจารณการแสดง
ประชามติหรืออื่นๆ
(5)หลักความรับผิดชอบไดแกการตระหนักในสิทธิหนาที่ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม
การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่
แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน
(6)หลักความคุมคาไดแกการบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกสวนรวมโดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคากลาวคือดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงพรอมทั้ง
สรางสรรคสินคาและบริการที่มีคุณภาพสามารถแขงขันไดดีในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
ใหสมบูรณ
หากทั้งภาคราชการประจําการเมืองภาคเอกชนและประชาชนรวมมือรวมใจกันมุงมั่นใหงาน
ราชการดําเนินไปดวยจิตสานึกทัศนคติพฤติกรรมที่เต็มเปยมดวยคุณธรรมและจริยธรรมพรอมทั้งใชหลักการโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศไมวาดวยการแจงความเห็นการ
ไตสวนสาธารณะการประชาพิจารณการแสดงประชามติหรืออื่นๆ
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8.กฎหมายที่เกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
8.1พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตพ .ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2554
มาตรา100หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดําเนินกิจการดังตอไปนี้
(1)เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐ ผู
นั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือดําเนินคดี
(2) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของ
รัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือ
ดําเนินคดี
(3) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐหนวยราชการหนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่นหรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐหนวยราชการหนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการ
สวนทองถิ่นอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนทั้งนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือ ผูถือหุนใน
หางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว

(4) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการที่ปรึกษาตัวแทนพนักงานหรือลูกจางใน
ธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด
อยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือ
แยงตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของ
รัฐผูนั้น
เจาหนาที่ของรัฐตําแหนงใดที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการป.ป.ช.กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคสอง
โดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาวเปนการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐตามคูมือการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน
มาตรา 103หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมายหรือกฎขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจํานวนที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
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บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของผูซึ่งพน
จากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม
มาตรา103/1บรรดาความผิดที่บัญญัติไวในหมวดนี้ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือ
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาดวย
บทกําหนดโทษ
มาตรา 122เจาหนาที่ของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 100มาตรา 101หรือมาตรา 103 ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
กรณีความผิดตามมาตรา 100วรรคสามหากเจาหนาที่ของรัฐผูใดพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นยินยอม
ดวยในการที่คูสมรสของตนดําเนินกิจการตามมาตรา100วรรคหนึ่งใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด
8.2ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่องกําหนดตําแหนง
เจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามความในมาตรา 100แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542พ.ศ. 2544
หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดําเนินกิจการดังตอไปนี้
(1) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือดําเนินคดี
(2) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือ
ดําเนินคดี
(3) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐหนวยราชการหนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการสวนทองถิ่นหรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐหนวยราชการหนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่นอันมี
ลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนทั้งนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือ
บริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว
(4) เขาไปมีสวนไดสวนเสียในฐานะเปนกรรมการที่ปรึกษาตัวแทนพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจเอกชนนั้นอาจะขัดหรือแยงตอ
ประโยชนสวนรวมหรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
ทั้งใหนําบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐโดยใหถือวาการดําเนิน
กิจการของคูสมรสดังกลาวเปนการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ
และความในมาตรา 101ยังใหนําบทบัญญัติมาตรา 100มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของผูซึ่ง
พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลมเวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของจํานวน
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หุนทั้งหมดที่จําหนายไดในบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งมิใชบริษัทที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา 100(2) ที่
ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ทั้งนี้เจาหนาที่ของรัฐตําแหนงใดที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการดังกลาวใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
8.3ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่องหลักเกณฑการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐพ.ศ. 2543
ขอ3ในประกาศนี้
“การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา”หมายความวาการรับทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆโดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือใหกัน
ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ” หมายความวาผูบุพการีผูสืบสันดานพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
ลุงปานาอาคูสมรสผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรสบุตรบุญธรรมหรือผูรับบุตรบุญธรรม
“ประโยชนอื่นใด” หมายความวาสิ่งที่มีมูลคาไดแกการลดราคาการรับความบันเทิงการรับบริการการ
รับการฝกอบรมหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ขอ4หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพยสิน
หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมายหรือกฎขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเวนแตการ
รับทรัพยสินหรือประโยชนอนื่ ใดโดยธรรมจรรยาตามที่กําหนดไวในประกาศนี้

ขอ5เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาไดดังตอไปนี้
(1)รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะสมตาม
ฐานานุรูป
(2) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับจาก
แตละบุคคลแตละโอกาสไมเกินสามพันบาท
(3) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่การใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป
ขอ6การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากตางประเทศซึ่งผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัวหรือมี
หรือมูลคาเกินกวาสามพันบาทไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไมแตมีเหตุผลความจําเปนที่จะตองรับไวเพื่อรักษา
ไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรายงานรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
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การรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็วหากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมีเหตุที่จะอนุญาตให
เจาหนาที่ผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปนประโยชนสวนบุคคลใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบ
ทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันที
ขอ7การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือมีราคาหรือมีมูลคามากกวาที่
กําหนดไวในขอ 5ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองรับไวเพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพหรือ
ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชาซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือผูบริหารสูงสุดของ
หนวยงานสถาบันหรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระทําไดเพื่อใหวินิจฉัยวามีเหตุผลความ
จําเปนความเหมาะสมและสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหนวยงานหรือสถาบันหรือองคกรที่
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดมีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวก็ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้น
แกผูใหโดยทันทีในกรณีที่ไมสามารถคืนใหไดใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหเปน
สิทธิของหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่อไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลวใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวเลย
ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชา
ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทาหรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือเปน
กรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชน
นั้นตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนสวนผูที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
หรือผูดํารงตําแหนงที่ไมมีผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจถอดถอนใหแจงตอคณะกรรมการป .ป.ช. ทั้งนี้เพื่อดําเนินการตาม
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง

ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาทองถิ่นใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอประธานสภาผูแทนราษฎรประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาทองถิ่นที่เจาหนาที่ของรัฐผู
นั้นเปนสมาชิกแลวแตกรณีเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ขอ8หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่รัฐตามประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับ
แกผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย
8.4 ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
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(1) สวนคําปรารภ ไดกลาวถึงคานิยมหลักชองมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน 9 ขอ ดังนี้
1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือ กวา ประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน
ทับซอน
4) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
(2) หมวด 2 ขอ 5 ใหขาราชการตองแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่และยึดถือ
ประโยชนสวนรวมของประเทศเหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
1) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่นมาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณ
หรือโทษตอบุคคลอื่น
2) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเปนประโยชนสวนตัวของตนหรือผูอื่น
3) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว กอใหเกิดความ
เคลือบแคลง หรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของหนาที่
4) ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรง หรือหนาที่อื่น ตองยึดหลักถือ
ประโยชนของทางราชการ

(3) หมวด 2 ขอ 6 ใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัย
ตําแหนงหนาที่ และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและสวนรวม (ขอ 6)
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1) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหบุคคลอื่นเรียกรับ หรือยอมรับ ซึ่งของขวัญแทน
ตน หรือญาติของตน ไมวากอน หรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ ไมวาจะเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือเปนการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป
2) ไมใชตําแหนง หรือกระทําการที่เปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ
3) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการกระทํานิติกรรมหรือสัญญา
ซึง่ ตนเองหรือบุคคลอื่นจะไดประโยชนอนั มิควรได โดยชอบดวยกฎหมาย หรือประมวลจริยธรรมนี้
8.5 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานรัฐ พ.ศ.2544
8.6 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานรัฐ พ.ศ.2544 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
8.7 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.2544
9.ชองทางการแจงเบาะแสกรณีพบเห็นพฤติกรรมที่นําสูการมีผลประโยชนทับซอน
(1) หนวยงานตนสังกัดของผูกระทําผิด
ศูนยประสานการแกไขปญหาขอรองเรียนของประชาชน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก65000
โทรศัพท 05525 2052 ตอ 715โทรสาร 0 55245088
(2) ศูนยดํารงธรรม จังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 ถนนวังจันทนอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก65000
โทรศัพทสายดวน 1567และ 055 252 444
(3) สํานักงานผูตรวจการแผนดิน
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมูที่ 3
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพทสายดวน 1676 โทรสาร 021438341
(4) ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพทสายดวน 1567
E-Mail :damrongdhama.1567@gmail.com
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(5) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)
เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตําบลทาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หรือ ตู ปณ. 100 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท 025284800 ถึง 4849
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คําสั่ง โรงพยาบาลคีรีมาศ
ที่ 98 / ๒๕๖0
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest) และติดตามการดําเนินงานตามมาตรการดาน
การปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลคีรีมาศ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖0

..............................
ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ไดกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการพลเรือนในการปองกันปญหา
ผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการหลายประการ โดยตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่และยึดถือประโยชน
สวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตัว และตองละเวนการแสวงหาประโยชนสวนตนและประโยชนที่มิชอบโดยอาศัย
ตําแหนงหนาที่ และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ ,๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กําหนด
เรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว เพื่อลดระบบอุปถัมภในสังคมไทยใหเจาหนาที่ของรัฐ มีจิตสํานึกแยกแยะ
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออกจากกันได หากเจาหนาที่ของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ดวย
ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน สอดคลองกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ และใหการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของ โรงพยาบาลคีรีมาศ บรรลุตาม
เปาหมายการดําเนินงานตามมาตรฐานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน จึงแตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือ
ผลประโยชนทับซอน ( Conflict of interest) และติดตามการดําเนินงานตามมาตรการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลคีรีมาศ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้
คณะที่ปรึกษา
๑.
ผูอํานวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ
ประธานที่ปรึกษา
๒. ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ
ที่ปรึกษา
๓. นายแพทยชํานาญการ
ที่ปรึกษา
๔. พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
ที่ปรึกษา
คณะทํางาน
๑. นางนองนุช คีรีมาศทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ประธานคณะทํางาน
๒. หัวหนากลุมงานทุกกลุมทุกฝาย ทุกงาน คณะทํางาน
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๓. นายกมลชัย ชีเปรม
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
๔. นางสาวจันทิรา พุทธรักษ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ คณะทํางาน
๕. นางเพ็ญหทัย จันทรดี
นักกายภาพบําบัดชํานาญการ คณะทํางาน
๖. นายชัยฤทธิ์ จันทร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
คณะทํางาน
7.นางสาวน้ําเพชร จันทรเทศ เจาพนักงานเผยแพรและประชาสัมพันธ
คณะทํางาน
8.นางสาวนาวิน อินทะวงศ เจาพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
คณะทํางานและเลขานุการ
9. นาวสาวรัตนาภรณหุนะกุล เจาพนักงานเวชิจฉุกเฉิน
คณะทํางานและเลขานุการ
10. นายปฏิภาณ คําทองนักวิชาการพัสดุ
คณะทํางานและเลขานุการ
11. นายวัชรพงษ ไทยแท
นักโภชนาการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

โดยมีบทบาทดังนี้
๑. จัดทําคูมือผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest)
๒. จัดทําแนวทางในการปฏิบัติงาน กระบวนการทางความคิด หลักการจัดการผลประโยชนทับซอน
การขัดกันแหงผลประโยชน และรวมรวบกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
๓. ติดตามการดําเนินงานตามมาตรการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
๔. งานอื่น ๆ ที่ไดมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

22ธันวาคมพ.ศ 2560

( นายชุมพล นุชผอง )
ผูอํานวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ
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