บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม โทร 0 – 4377 – 1497
ที่ มค 0332/ 117
วันที่ 25 กุมภาพันธ ๒๕63
เรื่อง ขอเชิญประชุม
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง
ดวยสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไดดําเนินการปองกันผลประโยชนทับซอน ของ
ขาราชการและลูกจางสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุมไมใหแสวงหาหรือรับผลประโยชนจากทาง
ราชการที่มิชอบ ไมใชอิทธิพลเรียกผลประโยชน ไมใชทรัพยสินของทางราชการ ไมใชขอมูลลับของทางราชการ
ไมรับทํางานนอกองคกร ซึ่งจะทําใหเกิดผลประโยชนทับซอน จึงขอประกาศใหขาราชการและลูกจาง สังกัด
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม ถือปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อความโปรงใส ของหนวยงานสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม จึงขอเชิญประชุมในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอวาปปทุม รายละเอียดที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน
(นายเถวียน ปาปะขี
สาธารณสุขอําเภอวาปปทุม

รายงานการประชุมประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ หองประชุม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
**********************************
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๒๘.นายฐานวัฒน จูมแพงจารุพงศ
๒๙.นางมะลิวัน พิมพวิชัย
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นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารรณสุข
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นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการการเงินและบัญชี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธาน

นายเถวียน ปาปะขี สาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
เพื่อเปนการปองกันผลประโยชนทับซอน ของขาราชการและลูกจางสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
วาปปทุมไมใหแสวงหาหรือรับผลประโยชนจากทางราชการที่มิชอบ ไมใชอิทธิพลเรียกผลประโยชน ไมใช
ทรัพยสินของทางราชการ ไมใชขอมูลลับของทางราชการ ไมรับทํางานนอกองคกร ซึ่งจะทําใหเกิดผลประโยชน
ทับซอน จึงขอประกาศใหขาราชการและลูกจาง สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม ถือปฏิบัติอยาง
เครงครัด เพื่อความโปรงใส ของหนวยงานสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม ดังนี้
๑. ไมนําขอมูลลับ/ขอมูลภายในมาใชหาประโยชนใหแกตนเองหรือพวกพอง
๒. ไมชวยญาติมิตรหรือคนสนิทใหไดงานในหนวยงานที่ตนมีอํานาจ
๓. ไมรับผลประโยชนหรือการเรียกรองสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
๔. ไมรับงานนอกหรือธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหนวยงาน
๕. ไมทํางานหลังเกษียณใหกับหนวยงานที่มีผลประโยชนขัดกับหนวยงานตนสังกัดเดิม
๖. ไมนํารถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกคาน้ํามันดวย
๗. ไมนําบุคลากรของหนวยงานไปใชเพื่อการสวนตัว
๘. ไมหาผลประโยชนจากความไมรูในระเบียบและขอมูลของทางราชการของประชาชน
๙. ไมทําการกําหนดมาตรฐาน (Specification ในสินคาที่จะจัดซื้อจัดจางใหบริษัทของตนหรือขอ ง
พวกพองไดเปรียบหรือชนะในการประมูล
๑๐. ไมใหขอมูลการจัดซื้อจัดจางแกพรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชนในการประมูลหรือการ
จางเหมา รวมถึงการปกปดขอมูล เชน การปดประกาศหรือเผยแพรขอมูลขาวสารลาชาหรือพน
กําหนดการยื่นใบเสนอราคา เปนตน
๑๑. ไมทําการใชสิทธิในการเบิกจายยาใหแกญาติแลวนํายาไปใชที่คลินิกสวนตัว
๑๒. หามทําการรับประโยชนจากระบบการ ล็อกบัตรคิวใหแกเจาหนาที่หรือญาติในหนวยงาน

นายยงยุทธ คําอาจ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม แจงที่ประชุมทราบ
1. เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
- นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มอบนโยบาย มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดา
เนินงานของหนวยงานภาครัฐในแตละดาน คือดานความโปรงใส ดานความพรอมรับผิด ดานความปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และดานคุณธรรมการทางานในหนวยงาน
ผูบริหาร/ผูเขารวมประชุมกลาวแสดงเจตนารมณเพื่อปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
- ความกาวหนาการดําเนินงานกองทุนประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ปงบประมาณ
2562
- อัตราเงินคงเหลือจากเงินทั้งหมดของกองทุนฯ ไมเกินรอยละ10 (เขตตั้ง)
- รอยละของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่มีกิจกรรมคัดกรองโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน ดวยวาจา ไมนอยกวารอยละ 92
- รอยละของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่มีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
ปองกันโรคหรือฟนฟูสมรรถภาพในกลุมผูสูงอายุหรือคนพิการในชุมชน ไมนอยกวารอยละ 93

- รอยละของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ที่สนับสนุนและสงเสริม
กิจกรรมของศูนยเด็กเล็กหรือผูสูงอายุหรือคนพิการ (สิ่งสงมอบ) ไมนอยกวารอยละ 60
- การดําเนินงานจายตรงสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสวนทองถิ่น
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เริ่มดําเนินการในหนวยบริการที่มีความพรอม และผานการเห็นชอบจาก
โรงพยาบาลแมขายและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- งบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน ปงบประมาณ 2563 มีขอสรุป คือ
เห็นชอบแผนรายการงบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน ป 2563 และ เห็นชอบการ
เรงรัดการใชจายงบประมารตามนโยบายของรัฐบาล
- โครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานสาธารณสุขสู
การพัฒนาองคกร ป 2562 กําหนดการจัดอบรมการใหความรูและจัดทําแบบประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานหนวยงานภาครัฐ ITA วันที่ 8 มีนาคม 2563
- ชี้แจง ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม เรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนของ
ขาราชการและลูกจางประจํา ลงวันที่ 1 มีนาคม 2561 และหาแนวทางการทํางานรวมกันเพื่อปองกัน
ประโยชนทับซอน
ลงชื่อ

(นางสุดารัตน โคตรสีเขียว)
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

ลงชื่อ

(นายยงยุทธ คําอาจ)
ผูช วยสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม

ผูสรุปรายงานการประชุม

ผูต รวจรายงานการประชุม

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม โทร 0 – 4377 – 1497
ที่ มค 0332 / 142
วันที่ 6 มีนาคม ๒๕63
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพรคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
เรียน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ดวยสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไดดําเนินการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน ของขาราชการและลูกจางสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุมไมใหแสวงหาหรือรับผลประโยชน
จากทางราชการที่มิชอบ ไมใชอิทธิพลเรียกผลประโยชน ไมใชทรัพยสินของทางราชการ ไมใชขอมูลลับของทาง
ราชการ ไมรับทํางานนอกองคกร ซึ่งจะทําใหเกิดผลประโยชนทับซอน จึงขอประกาศใหขาราชการและลูกจาง
สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม ถือปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อความโปรงใส ของหนวยงานสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
ในการนี้ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม จึงขอเผยแพรขออนุญาตเผยแพรคูมือการ
ปองกันผประโยชนทับซอน เพื่อใหประชาชนทั่วไป หนวยงานราชการ องคกรเอกชนไดทราบถึงภารกิจและ
แนวทางในการดําเนินงานในเวปไซต
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คํานํา
การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา
ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจซึ่งเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ไป
แทรกแซง คูมือสงเสริมการปองกันผลประโยชนทับซอนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม จัดทําขึ้น
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการกําหนดมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต คือ
การปลูกจิตสํานึก การปองกัน การปราบปรามและการสรางเครือขายมุงเนนการปองกันการทุจริตผาน
กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน และเพื่อใหเจาหนาที่ใน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม ไดใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนอยูในกฎระเบียบของทาง
ราชการ ดํารงตนดวยความเที่ยงธรรม คงไวซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการ ไมใชอํานาจและ
ตําแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนโดยมิชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือเลมนี้จะเปนกลไกสําคัญใน
การปองกันการทุจริต และชวยฟนฟูสงเสริมการตอตานการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐใหแกระบบราชการไทย
และ หากเจาหนาที่ไดศึกษาและปฏิบัติตามคูมือนี้โดยเครงครัด จะสามารถดําเนินการปฏิบัติภารกิจในทาง
ราชการใหเกิดประโยชนสูงสุด โปรงใส สุจริต และเปนไปเพื่อผลประโยชนของประชาชนอยางแทจริง
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บทที่ 1

ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest คืออะไร ?

ผลประโยชนทับซอน(Conflict of Interest : COI)

ผลประโยชน ทับซอนหรือความขั ดแยงกันระหวางผลประโยชนส วนตนและผลประโยชนส วนรวม
(Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการ
ทุจริตประพฤติ มิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาประเทศ
ความหมาย : สํานักงาน ก.พ.
สถานการณหรือการกระทําของบุคคล (ไมวาจะเปนนักการเมืองขาราชการ พนักงานบริษัท ผูบริหาร)
มีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของ จนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้น
การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไมเจตนาหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอ
กันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใดพฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่
ของรัฐ ที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ(ประโยชนของสวนรวม)แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึง
ประโยชนของตนเองหรือ พวกพอง
มูลเหตุปญหาผลประโยชนทับซอน
ปญหาผลประโยชนทับซอนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ยนไป จากเดิมที่นักการเมือง
และนักธุรกิจเปนบุคคลคนละกลุมกัน กลาวคือในอดีต นักธุรกิจตองพึ่งพิงนักการเมือง เพื่อใหนักการเมือง
ชวยเหลือสนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งในบางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจตองการนั้น มิไดรับการตอบสนองจากนักการเมือง
ทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ตองจายเงินจานวนมากแกนักการเมือง ในปจจุบันนักธุรกิจจึงใชวิธีการเขามาเลน
การเมืองเองเพื่อใหตนเองสามารถเขามาเปนผูกําหนดนโยบายและออกกฎเกณฑตางๆ ในสังคมไดและที่สําคัญ
คือทาใหขาราชการตางๆ ตองปฏิบัติตามคาสั่ง
ผลประโยชนทับซอน ภาษาไทยใชอยู ๓ อยาง
๑. ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสว นตนและผลประโยชนสวนรวม
๒. ผลประโยชนทับซอน
๓. ผลประโยชนขัดกัน
นิยามศัพทและแนวคิดสําคัญ
ผลประโยชนสวนตน (private interest) “ผลประโยชน” คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลตอบุคคล/กลุม ไมวาใน
ทางบวกหรือลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจของ

เจาหนาที่ แตรวมถึงคนที่ติดตอสัมพันธดวย เชน เพื่อน ญาติ คูแขง ศัตรู เมื่อใดเจาหนาที่ประสงคจะใหคน
เหลานี้ไดหรือเสียประโยชน เมื่อนั้นก็ถือวามีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
ผลประโยชนสวนตน มี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไมเกี่ยวกับเงิน (nonpecuniary)
๑. ผลประโยชนสวนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไมไดเกี่ยวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทานั้น แตยังเกี่ยวกับการ
เพิ่มพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยูแลว เชน ที่ดิน หุน ตําแหนงในบริษัทที่รับงานจาก
หนวยงาน รวมถึงการไดมาซึ่งผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชน สัมปทาน สวนลดของขวัญ หรือ
ของที่แสดงนาใจไมตรีอื่นๆ
๒. ผลประโยชนที่ไมเกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ เชน สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยูในรูปความลาเอียง/อคติ/เลือกที่รัก
มักที่ชัง และมีขอสังเกตวาแมแตความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้
หนาที่สาธารณะ (public duty) หนาที่สาธารณะของผูที่ทางานใหภาครัฐคือ การใหความสําคัญ
อันดับตนแกประโยชนสาธารณะ (public interest) คนเหลานี้ไมจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐทั้งระดับทองถิ่น
และระดับประเทศเทานั้น แตยังรวมถึงคนอื่น ๆ ที่ทางานใหภาครัฐ เชน ที่ปรึกษา อาสาสมัคร
ผลประโยชนสาธารณะ คือประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลรวมของผลประโยชนของปจเจก
บุคคล และไมใชผลประโยชนของกลุมคน การระบุผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงาย แตในเบื้องตน
เจาหนาที่ภาครัฐสามารถใหความสําคัญอันดับตนแกสิ่งนี้ โดย
- ทํางานตามหนาที่อยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทํางานตามหนาที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
- ใหความสําคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะ มีความคาดหวังวาเจาหนาที่ตองจากัดขอบเขตที่
ประโยชนสวนตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการทาหนาที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทาหนาที่ที่มีผลประโยชนทับซอน
- หลีกเลี่ยงการกระทา/กิจกรรมสวนตนที่อาจทาใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูลภายใน
- หลีกเลี่ยงการใชตําแหนงหนาที่หรือทรัพยากรของหนวยงานเพื่อประโยชนสวนตน
- ปองกันขอครหาวาไดรับผลประโยชนที่ไมสมควรจากการใชอํานาจหนาที่
- ไมใชประโยชนจากตําแหนงหรือขอมูลภายในที่ไดขณะอยูในตําแหนง ขณะที่ไปหาตําแหนงงานใหม
ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) องคกรสากล คือ Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) นิยามวาเปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนทับซอน มี ๓ ประเภท คือ
๑. ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น
๒. ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนที่คนเห็นวามี แต
จริงๆ อาจไมมีก็ได ถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนามาซึ่งผลเสียไม

นอยกวาการจัดการผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาที่ไมเพียงแตจะตองประพฤติตน
อยางมีจริยธรรมเทานั้น แตตองทาใหคนอื่น ๆ รับรูและเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง
๓. ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบันอาจจะทับซอนกับ
ผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต
ประเภท

หนาที่ทับซอน (conflict of duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competing interests) มี ๒

๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาที่ในหนวยงาน
และ เปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจาหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะบทบาท
หนาที่ทั้งสองออกจากกันไดอาจทาใหทางานไมมีประสิทธิภาพ หรือแมกระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิด
กฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆ ใหชัดเจน แตก็ยังมีปญหา
ไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานที่มีกาลังคนนอยหรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นที่สามารถทางานบางอยางที่
คนอื่นๆ ทาไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทาบทบาท
หนาที่ ในหนวยงานหนึ่งนั้น ทาใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนามาใชเปนประโยชนแกการทาบทบาท
หนาที่ใหแก อีกหนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือ ถานาขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลาเอียง/
อคติตอคนบางกลุม
ควรถือวาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน
นั่นคือ การตัดสินใจทาหนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนามาจัดการกับ
หนาที่ทับซอนได
ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ให
ประโยชนสุขแกบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชนสาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชนตอมวลสมาชิก
ในสังคม
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict Of Interests)
เปนสถานการณที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐ ใชตําแหนงหรืออํานาจหนาที่ในการแสวง
ประโยชนแกตนเอง กลุมหรือพวกพอง ซึ่งเปนการละเมิดทางจริยธรรม และสงผลกระทบหรือความเสียหายตอ
ประโยชนสาธารณะ คําอื่นที่มีความหมายถึงความขัดแยงกันแหงผลประโยชนสวนตนและสวนรวม ไดแก การ
มีผลประโยชนทับซอน ความขัดกันระหวางผลประโยชนของผูดํารงตําแหนงสาธารณะ และรวมถึงคอรรัปชั่น
เชิงนโยบาย คอรรัปชั่นสีเทา
การกระทําที่อยูในขาย Conflict of Interest
- รับผลประโยชน (Accepting Benefits)คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงาน
สรรพากรแลวรับเงินจากผูมา เสียภาษี หรือเปนเจาหนาที่จัดซื้อแลวไปรับไมกอลฟจากรานคา เปนตน
- ใชอิทธิพล (Influence Peddling)เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่
เพื่อสงผลที่เปนคุณแกฝายใด ฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม

- ใชทรัพยสินของนายจางเพื่อประโยชนสวนตน (Using employer’s property for private
advantage)ไดแก การใชรถราชการ หรือใชคอมพิวเตอรของราชการทางานสวนตัว เปนตน
- ใชขอมูลลับของราชการ (Using confidential information)เชน รูวาราชการจะตัดถนน แลว
รีบชิงไปซื้อที่ดักหนาไวกอน
- รับงานนอก (Outside employment or moonlighting)ไดแก การเปดบริษัทหากินซอน
บริษัทที่ตนเองทํางาน เชน เปนพนักงานขายแอบเอาสินคาตัวเองมาขายแขง หรือเชนนักบัญชีที่รับงานสวนตัว
จนไมมีเวลาทํางานบัญชีในหนาที่ใหราชการ
- ทํางานหลังออกจากตําแหนง (Post Employment)เปนการไปทางานใหผูอื่นหลังออกจากงาน
เดิม โดยใชความรูหรืออิทธิพลที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไมชอบธรรม เชน เอาความรูในนโยบาย
และแผนของธนาคารชาติไปชวยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ

-

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

บทที่ 2
กระบวนการทางความคิด ( Mind Set

การปรับกระบวนการทางความคิด (Mind Set การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและ
ประโยชนสวนรวม หรือผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest

Analog
ระบบคิดฐาน 10

Digital
ระบบคิดฐาน 2

ใชน้ําประปาหลวง
ลางรถสวนตัว
นํารถยนตหลวงมาใชใน
ธุระสวนตัว
นําอุปกรณไฟฟาสวนตัวมา
ชารตที่ทํางาน
นําวัสดุครุภัณฑหลวงไป
ใชสวนตัว
ใชโทรศัพทหลวงในเรือ่ ง
การปฏิ
สวนตัว บัติงานแบบใชระบบคิดฐานสอง (Digital
รับของขวัญจากผูมา
ติดตอราชการ

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

ไมใชน้ําประปาหลวง
ลางรถสวนตัว
ไมนํารถยนตหลวงมาใชใน
ธุระสวนตัว
ไมนําอุปกรณไฟฟาสวนตัว
มาชารตที่ทํางาน
ไมนําวัสดุครุภัณฑหลวงไป
ใชสวนตัว
ไมใชโทรศัพทหลวงในเรือ่ ง
สวนตัว
ไมรับของขวัญจากผูมาติดตอ
ราชการ

Digital

บทที่ 3
หลักการการจัดการผลประโยชนทับซอน

หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน

1. ปกปองผลประโยชนสาธารณะ : การทําเพื่อผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาที่หลัก
เจาหนาที่ตองตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะตองทํางานในขอบเขตหนาที่
พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวน
บุคคล ปฏิบัติตอแตละบุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง
เผาพันธุ วงศตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้เจาหนาที่ไมเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้น แตตองมีจริยธรรมดวย
2. สนับสนุ นความโปรงใสและพรอมรับผิด : การจัด การผลประโยชนทับซอนต องอาศั ย
กระบวนการแสวงหา เปดเผยและจัดการที่โปรงใส นั่นคือ เปดโอกาสใหตรวจสอบ และมีความพรอมรับผิด มี
วิธีการตาง ๆ เชน จดทะเบียนผลประโยชน โยกยายเจาหนาที่จากตําแหนงที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอน
การเปดเผยผลประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ถือเปนขั้นตอนแรกของการ
จัดการผลประโยชนทับซอน การใชกระบวนการอยางเปดเผยทั่วหนา จะทาใหเจาหนาที่รวมมือและสรางความ
เชื่อมั่นแกประชาชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย
3. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง : การแกปญหาหรือจัดการ
ผลประโยชนทับซอนจะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่และองคกร การ
จัดการตองอาศัยขอมูลนําเขาจากทุกระดับในองคกร ฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบและ
นโยบาย และเจาหนาที่ก็มีความรับผิดชอบตองระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมี เจาหนาที่ตองจัดการกับเรื่อง
สวนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนมากที่สุดเทาที่ทําได และผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย
4. สรางวัฒนธรรมองคกร : ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น และการสรางวัฒนธรรมแหงความซื่อตรงตอหนาที่ ซึ่ง
ตองอาศัยวิธีการดังนี้
- ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและการปฏิบัติ
รวมถึงการใชกฎเกณฑที่มีในสภาพแวดลอมการทํางาน
- สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อใหเจาหนาที่สบายใจ ในการ
เปดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทํางาน
- ปองกันไมใหขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่เจาหนาที่เปดเผยเพื่อมิใหมีผูนําไปใชในทางที่ผิด
- ใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ ผลประโยชนทับ
ซอน เพื่อใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตาม
ในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาในเรื่องตอไปนี้
- มาตรฐานในการสงเสริมความซื่อตรงตอหนาที่โดยรวมไวในขอกําหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน

- กลไกความพรอมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําใหเจาหนาที่ถือวาเปนความรับผิดชอบของตนเอง ที่จะตอง
ทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน
กรอบการทํางานนี้เปนวิธีการกวาง ๆ ไมจํากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายที่เกี่ยวของ สามารถ
นําไปพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายได มี ๖ ขั้นตอน สาหรับการพัฒนาและ
การปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน
๑. ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดขึ้นในองคกร
๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา
๓. ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตาง ๆ รวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน
ใหทั่วถึงในองคกร
๔. ดําเนินการเปนแบบอยาง
๕. สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงมั่น ในการจัดการ
ผลประโยชนทับซอน
๖. บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ

จุดเสี่ยงของผลประโยชนทับซอน

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

การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโนมที่เปนไปไดมากที่เราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆถือไดวาเปน
ความผิด แตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเอง ดังนี้

“ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาวแตดวย
มารยาทจึงไมกลาปฏิเสธน้ําใจหรือหาก
ไมรับจะเปนการทําลายสัมพันธภาพ
ระหวางผูใหกับองคกรหรือกับตนเอง”

“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการ
ทํางาน ดังนั้น มันเปนการยุติธรรมที่
เราจไดรางวัลผลประโยชนพิเศษบาง”

“คนอื่นๆก็ทําเชนนี้ ทําไมฉันจะทํา
บางไมได”

“ฉันไมเห็นกฎระเบียบใดๆเกี่ยวกับ
การใหของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไมไดฝา
ฝนกฎเกณฑใดๆ”

“เพราะฉันเปนคนพิเศษจริงๆดังนั้น
ผูบังคับบัญชาจึงชมฉัน และเปน
เรื่องธรรมดาที่ฉันมักเปนคนแรก
เสมอที่ไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/
สัมนา”

“มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใชและฉันไมคิดวา
หนวยงานของฉันจะสั่งสินคาชนิดนี้ แมวาฉันจะให
คําแนะนําก็ตาม”

ทานตองระลึกอยูเสมอวา เหตุผลที่ทานใชกลาวอางเชนนี้ไมสามารถปกปองทานจาก
การถูกดําเนินการทางวินัย หากการกระทําของทานเปนการกระทําที่มิชอบ

ตัวอยางคิดแบบระบบฐานสิบ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอน “คนหลวงใชเงินหลวง”
นางวันดี ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเก็บรักษา
เงิน และเปนเจาหนาที่การเงิ นรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี และมีอํานาจลงนามในใบถอนเงินรวมกั บ
เจาหนาที่ร ายอื่น นางวันดีไดถอนเงินออกจากบัญชี เงิน ฝากของสถานีอนามัย นําไปใชจายในเรื่องสวนตัว
จํานวน 300,000 บาท ตอมาไดนําเงินดังกลาวมาคืนใหกับทางราชการแลว และพบวามีการเบิกจายเงินโดย
ไมมีเอกสาร หลักฐานประกอบการจายเงินจํานวน 200,000 บาท นางวันดีใหการรับสารภาพวาตนไดจัดทํา
เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายเท็จขึ้นมาใหมเพื่อใหมีจํานวนเงินคงเหลืออยูจริงตามรายงานงบเดือนสง
ใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเพื่อประกอบการจัดทําบัญชีเกณฑคงคาง
พฤติการณของนางวันดี ดังกลาว เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไลออกจากราชการ
ตอน “ยักยอกยา”
นายยา ตํ า แหน ง เภสั ช กรปฏิ บั ติ ก าร ได ยั ก ยอกยาแก ห วั ด สู ต รผสมซู โ ดอี ฟ รี ด รี น ที่ ต น
ดําเนินการสั่งซื้อจากบริษัทยาของเอกชน รวมจํานวน 200,000 เม็ด โดยยาดังกลาวจํานวน 50,000เม็ด ได
มีการสั่งซื้อในนามของโรงพยาบาลและนําเขาคลังยาของโรงพยาบาลตามระบบ สวนอีกจํานวน 150,000
เม็ดนั้น ไดสั่งซื้อในนามของโรงพยาบาลแตนํายาเขาราน และจายเงินเอง โดยการสั่งซื้อยาไดทําการปลอม
ลายมือชื่อของผูอํานวยการโรงพยาบาลเพื่อใชเปนหลักฐานในการสั่งซื้อยาและไดนํายาดังกลาวไปขายใหแก
บุคคลภายนอก
พฤติการณของนายยาดังกลาว เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือ ปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ลงโทษไลออกจากราชการ

ตอน “ฝากพิเศษ”
นายสมหวัง ตําแหนงแพทยชํานาญการ มีหนาที่ตรวจรักษาผูปวย ผาตัดและหัตถการทางสูติ
นรีเวชทั้งหมด นายสมหวังไดทําการรับฝากครรภพิเศษในโรงพยาบาลของทางราชการ หลังจากที่ทําคลอด
เสร็จแลว ผูปวยหรือญาติผูปวยจํานําเงินใสซองมาใหกับนายสมหวัง เปนคาฝากพิเศษและทําคลอด รายละ
3,000 บาท ตอมาไดมีผูรองเรียนเรื่องดังกลาวขึ้น จากการสอบสวนนายสมหวังใหการรับวาตนไดกระทําการ

ดังกลาวจริง และไดรั บเงิน คาฝากครรภ พิเ ศษดังกลาว และมีบ างรายเมื่อทําคลอดเสร็จก็ เงีย บเฉยไมยอม
จายเงินให
พฤติการณของนายสมหวังดังกลาว เปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงฐานอาศัยตําแหนง
หนาที่ราชการของตนหาผลประโยชนใหแกตนเอง ตามมาตรา83(3ประกอบมาตรา 84 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สมควรลงโทษภาคทัณฑ แตเนื่องจากนายสมหวังไมเคยกระทําผิดทาง
วินัยมากอนและปฏิบัติหนาที่มาดวยดีตลอด จึงงดโทษให และใหวากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษร
ตอน “อบ..ลม”
นายทองดี ขาราชการ ไดยืมเงินราชการและลงชื่อในโครงการอบรมโดยเปนผูเสนอโครงการ
อบรมทางด า นสุ ขภาพ รวมจํ า นวน 2 วั น นายทองดีไดจัดทําเอกสารหลักฐานขออนุมัติเบิกจายเงิน ตาม
โครงการอบรมส งใหกับการเงิน เพื่อหักล างเงิน ยืมสําหรับเปนคาอาหารวางและเครื่องดื่ม เปนจํานวนเงิน
10,600 บาท โดยลายมือชื่อผูเขาอบรมในเอกสารประกอบการหักลางเงินยืมนั้น มิใชเปนลายมือชื่อที่แทจริง
ของผูเขารับการอบรมแตเปนลายมือชื่อปลอม และมิไดมีการจัดอบรมตามโครงการดังกลาวแตอยางใด
พฤติการณของนายทองดีดังกลาว เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือ น พ.ศ.
2551 ลงโทษไลออกจากราชการ
ตอน “คนหลวง กับรถยนตหลวง”
นายสรรชัย ตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล ไดเบียดบังทรัพยสินของทางราชการนําไปใช
ประโยชนสวนตัว โดยนําบิลน้ํามันของโรงพยาบาล ไปเขียนเติมน้ํามันใสรถยนตสวนตัวยรหอวอลโว และรถจิ๊ป
แกรนดเชอโรกี แลวเบิกจายเงินคาน้ํามันจากเงินบํารุงของโรงพยาบาลเปนระยะเวลา 3 ป รวมจํานวน 232
ครั้ง เปนเงินรวม 290,000 บาท ทั้งที่นายสรรชัยก็นํารถยนตราชการไปใชทั้งในเวลาราชการและนอกเวลา
ราชการอีกดวย
พฤติกรรมของนายสรรชัยดังกลาวเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไลออกจากราชการ

บทที่ 4
การให-การรับของขวัญและผลประโยชน

การให – การรับของขวัญและผลประโยชน
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและรับ
ของขวัญและผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพล
เรือน ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ.
๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓
เจตนารมณ
เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่
ภาครัฐวา จะตองตัดสินใจและกระทําหนาที่โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลัก ปราศจากผลประโยชนสวน
บุคคล หากขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนที่ทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
และการกระทําหนาที่ถือวาเปนการประพฤติมิชอบ ยอมทําลายความเชื่อถือไววางใจของประชาชนกระทบตอ
ความถูกตองชอบธรรมที่องคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบตอกระบวนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อะไรคือของขวัญและประโยชนอื่นใดที่ใชในความหมายนี้
ของขวัญและประโยชนอื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ
บริการหรืออื่นๆที่มีมูลคา) ที่ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐใหและหรือไดรับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได
และผลประโยชนจากการจางงานในราชการปกติ
ของขวัญและผลประโยชนอื่นใด สามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคาตี
ราคาได
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินคาบริโภคความบันเทิง
การตอนรับใหที่พักการเดินทางอุปกรณเครื่องใชเชนตัวอยางสินคาบัตรของขวัญเครื่องใชสวนตัวบัตรกํานัลบัตร
ลดราคาสินคาหรือบริการและเงินเปนตน
ของขวัญและประโยชนอื่นใดที่คิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits)
หมายถึงสิ่งใดๆหรือบริการใดๆที่ไมสามารถคิดเปนราคาที่จะซื้อขายไดอาทิเชนการใหบริการสวนตัวการปฏิบัติ
ดวยความชอบสวนตนการเขาถึงประโยชนหรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชนมากกวา
คนอื่นๆ
รายละเอียดตอจากนี้เปนขอเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให-รับของขวัญและ

หรือ
ผลประโยชนอื่นใดในทางปฏิบัติ

เราจะจัดการอยางไร
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ มี ๓ คําถาม ที่ใชในการตัดสินใจวาจะรับหรือไม
รับของขวัญและหรือผลประโยชนคือ

๑) เราควรรับหรือไม
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม
๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม

๑. เราควรรับหรือไม

ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสที่เราไมสามารถปฏิเสธไดหรือเปน
การรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันใน
สังคม อยางไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งที่จะรับ
๑) ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่
สามารถเปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมและอาจเขาขาย
การรับสินบน

ตนหรือไม
อนาคต

1.1 การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งที่ควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจคือ
- ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณการเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติ
- ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชนที่จะสงผลตอการทํางานใน

1.2 ถาทานทํางานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายที่ตองไดรับความไววางใจเปน
พิเศษเชน งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพตางๆ การจัดซื้อจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือการ
อนุมัติ/อนุญาตตางๆ ฯลฯ ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกวาบุคคลกลุมอื่น
๒) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม หากการ
รับกอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะ แลวผลประโยชนสวนตน
ที่ไดรับกลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการ
ประพฤติโดยมิชอบ
“ไมวาของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นจะมี
คาเพียง
เล็กนอยก็ไมควรรับ เพราะกอใหเกิด
ความรูสึกผูกพันหรือพันธะกับผูให และอาจ
กอใหเกิดความเสื่อมศรัทธาตอประชาชน”

การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิ
ชอบ และการทุจริตคอรรปั ชั่น ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของ
ตนเอง โดยสวนราชการที่อยูในกลุมปฏิบัติหนาที่ที่เสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบายดานนี้อยาง
เครงครัดมากกวาหนวยงานอื่นๆ
หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพื้นฐานที่วา “การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะตอง
กระทําดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปองผลประโยชน
ของสังคมไทยโดยรวม”
ดังนั้ น องค กรหรื อบุ คคลใดๆ ไมควรใชของขวัญ หรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบ
ผลประโยชนใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอื่น ทําใหเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ
ไววางใจที่ประชาสังคมมีตอภาครัฐ และทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม
ประการสําคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม ภายใตระบอบ
ประชาธิปไตย ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะตองปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดยกระทําและ
แสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกตอง เที่ยงธรรม
ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับขาราชการ
๒.เราตองรายงานหรือไม

การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้
๑) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ เชน ประกาศ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรั บ
ของขวัญหรื อประโยชนจ ากคู สัญ ญา/องคกรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให-รับ กับ
องคกรหรือบุคคลที่จะขอทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดานตางๆ ฯลฯ
หนวยงานควรกําหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัดและมีกระบวนการที่ชวยใหขาราชการและ
เจาหนาที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ
ตองมีการลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ
๒) บทบาทหนาที่ของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้นๆ ทํางานในขอบขายที่ออนไหวและ
ตองการความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมที่เกี่ยวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนทั้งจากระดับ
องคกร และระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควร
ใหแนใจที่สุดวาตัวทานและองคกรมีความเที่ยงธรรมและจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวา
หนวยงานของทานมิไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ
และมิไดกําหนดใหรายงานการรับของขวัญและผลประโยชน ทานควรดํารงความถูกตองดวยการรายงานหรือ
ปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ

หลักการ การกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอื่นใดควรตองรายงานหรือไม ควรจะตอง
ใหองคกรเก็บรักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอย
กวา๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่อง
หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑)

แนวพิจารณาในการปฏิบัติ
ของขวัญทั้งหมดที่มีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชน งานศิลปะพระพุทธรูป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเป นเรื่องเล็ กนอย ของขวัญนั้นๆ ยอมเปนทรัพยสิ นของ
องคกรไมวาจะมีคาราคาเทาใด
ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท ไม
ตองรายงานและอาจเก็บเปนของตนเองได
ของขวั ญ หรื อ ผลประโยชน ใ ดๆเมื่ อ เที ย บกับ ราคาตลาดมี ค า เกิน ๓,๐๐๐ บาท ต อ ง
รายงานหนวยงานและลงทะเบียนไว
ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และ
เจาหนาที่มีความจําเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาที่
ของรัฐคนนั้นๆรับทรัพยสินดังกลาวหรือไม
ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดมากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท ใหสงมอบเปน
ทรัพยสินขององคกร เพื่อใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตให
ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงานในขณะ
ดํารงตําแหนงเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชนที่เพื่อน
รวมงานใหเมื่อเจ็บปวยฯลฯ
ถา ในป งบประมาณใดๆคุณคารวมของขวัญ และหรือผลประโยชนที่ไดรับ จากผูใหคน
เดียวกันกลุมเดียวกันหรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาท
ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ
ถาในปงบประมาณใดๆไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคน
ตางกลุมเพื่อเปนการขอบคุณในการใหบริการที่ดี แตเมื่อรวมกันแลวมีคามากกวาสามพันบาทตองรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางนั้น
ของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน ใ ดๆ ที่ ไ ด รั บ เพื่ อ เป น การขอบคุ ณ จากผู รั บ บริ ก าร
(ประชาชนองคกรเอกชน) ที่ไดอยางสม่ําเสมอบอยครั้งอาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพล
บิดเบือนกอใหเกิดอคติในการใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบ
และคาดหวังวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการควรปฏิเสธการรับ

เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี่)
ตองปฏิเสธไมรับไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ)

๓. เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม

๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเองหากมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท สวนราชการตองพิจารณา
ตัดสินวาขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆจะเก็บไวเองไดหรือไม
๓) หากราคามากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการและสวน
ราชการพิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร

๔. การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร

การฝาฝนนโยบายวาดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น และพรอมฝาฝนการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไลออก ขึ้นกับความรายแรงของการฝา
ฝน
นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉล
ทุจริต และสามารถพิสูจนไดวา ขาราชการและหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชนซึ่ง
มีผลตอความเปนธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย

กุญแจแหงความเสี่ยง ๒ ประการที่สําคัญคือ
การรับของขวัญและผลประโยชนใดๆ เปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามีการปฏิบัติอยางมี
อคติ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ กอใหเกิดการทําลายเชื่อถือศรัทธาของประชาชนตอ
ภาครัฐและตอราชการ กุญแจแหงความเสี่ยง 2 ประการที่สําคัญคือ
๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชน
นอยกวาความเปนจริง การตีคาราคาต่ํากวาความเปนจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอื่นใหคิดวา
ของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆมีคาต่ํากวาที่เปนจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกลาวนับวา
เปนการคดโกงและหลอกลวงซึ่งเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม
๒. การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลที่เกิดขึ้น การรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชนใดๆ อาจทําใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็วและกอใหเกิดความคาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและ
หรือผลประโยชนใดๆ ในการปฏิบัติหนาที่ราชการทําใหเกิดความรูสึกชอบหรืออยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือ
ผู รั บ งาน-รั บ จ า ง-รั บ เหมาฯลฯ ที่ เ ป น ผูใ ห ข องขวั ญ และหรื อผลประโยชน โ ดยอิ ทธิ พลของความชอบหรื อ
ประโยชนตอบแทนที่ไดรับทําใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวามาตรฐานที่กําหนด
ในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซื้ออาจรับรูผิดพลาดและเขาใจวา
การรับจางตางๆไมตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเปน
วัฒนธรรมการทํางานขององคกรขาราชการและหรือเจาหนาที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับ
รางวัล” จากการปฏิบัติหนาที่และละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดไดวาเปน การรับสินบน

สถานการณตัวอยาง
หนวยงานภาครัฐหนึ่ง สงนักทรัพยากรบุคคลที่ทําหนาที่จัดซื้อจัดจาง (HR procurement) ให
เขารวมสัมมนาดานทรัพยากรบุคคล เจาหนาที่ผูนั้นไดรับรางวัลมูลคา ๗,๐๐๐ บาท จากการเปน
ผูเขารวมสัมมนาที่มีบุคลิกเปน personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคาที่เปนคูคากับ
หนวยงาน เจาหนาที่ไดเก็บของรางวัลนั้นไวโดยไมไดรายงานหนวยงานเนื่องจากคิดวาเปนรางวัลที่ตน
ชนะจากการเขารวมกิจกรรมการสัมมนา
ผูบังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให และตัดสินใจวาจะตองมี
การรายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเปนของหนวยงาน โดยใหเหตุผลวาการปรากฏตัวของเขาใน
การเขารวมสัมมนาเปนเพราะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ดังนั้นเปนความชอบธรรมของ
หนวยงานที่จะตัดสินใจวาจะจัดการอยางไรกับรางวัลชิ้นนี้
เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหนาที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน ในที่สุด
เจาหนาที่จึงถูกขอรองใหสละรางวัลแกหนวยงานเพื่อประโยชนตามความเหมาะสม

บทสรุป

ความเชื่ อถื อไว ว างใจและจริย ธรรมเปน รากฐานของการบริห ารภาครัฐ ที่ดี เมื่อทานเปน
ขาราชการและหรือเจาหนาที่ภาครัฐไมวาจะสังกัดหนวยงานใด ทานถูกคาดหวังใหปฏิบัติหนาที่และตัดสินใจ
โดยปราศจากอคติทานถูกคาดหวังไมใหแสวงหารางวัลหรือผลประโยชนในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือน
และผลประโยชนที่รัฐจัดให แมวานโยบายของหนวยงานหลายแหงจะอนุญาตใหรับของขวัญได ซึ่งถือวาเปน
ของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แตอยางไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝาฝนขอบเขตดวยการรับ
ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไมเหมาะสม จะนําไปสูความเสี่ยงตอการทุจริต และทําลายชื่อเสียงของทานรวมทั้ง
องคกรของทานเอง

บทที่ 5
บทลงโทษผูฝาฝน

หากฝาฝนจะมีบทลงโทษอยางไร ?

การมีพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่เขาขายประเภทของผลประโยชนทับซอน หรือมีพฤติกรรม ที่

พรอม
ฝาฝนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ยอมสงผลใหถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน
จนกระทั่งถึงไลออก ขึ้นอยูกับความรายแรงของการฝาฝน นอกจากนั้น หากพฤติกรรมนั้นๆ เขาขายการรับ
สินบน ฉอฉลทุจริต และสามารถพิสูจนไดวา ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้นๆ มีการรับผลประโยชนทับ
ซอนหรือเขาขายการมีพฤติกรรมดังกลาว ซึ่งมีผลตอความเปนธรรม กอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ
หากถูกตัดสินวาผิดจริง ผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
๒๕๔๒ หมวด ๙ การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม มาตรา ๑๐๓ หามมิให
เจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอัน
ควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออก โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับ
ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดโดยธรรมจรรยาตามหลั ก เกณฑ แ ละจํ า นวนที่ ค ณะกรรมการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด

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

บทที่ 6
กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและ
สวนรวมไว เพื่อลดระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาที่ของรัฐ มีจิตสานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวมออกจากกันได หากเจาหนาที่ของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ดวย
๒. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ การรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมดาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดกําหนดวา โดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติไดกําหนดหลักเกณฑและจํานวนทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่เจาหนาที่ของรัฐจะรับจาก
บุคคลไดโดยธรรมจรรยา กลาวคือ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆ โดย
ปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
๓. ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน

ดังนี้

ทับซอน

๓.๑) สวนคําปรารภ ไดกลาวถึงคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับ ผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ ๙ ประการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ๙ ขอ
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ไมบิดเบือน ขอเท็จจริง
(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร

๓.๒) หมวด ๒ ขอ ๕ ใหขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่ และยึดถือ
ประโยชนสวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนญาติ พี่นอง พรรคพวก เพื่อน
ฝูงหรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลยพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือ ปฏิบัติตอ
บุคคลนั้นตางจากบุคคลอื่นเพราะความชอบหรือชัง
(๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอํานวย ความสะดวกของทาง
ราชการ ไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาต โดยชอบดวยกฎหมาย
(๓) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซึ่งกอใหเกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบ ของหนาที่ 4 ทั้งนี้ในกรณีมีความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยใหขาราชการผูนั้นยุติการกระทําดังกลาวไวกอนแลวแจง ใหผูบังคับบัญชาหัวหนาสวน
ราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใด แลวจึง
ปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาที่อื่น ในหนวยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ ตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก ในกรณีที่มี
ความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการหรือประโยชนสวนรวมกับประโยชนสวน ตนหรือสวนกลุม อัน
จําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาดตองยึดประโยชนของทางราชการและประโยชน สวนรวมเปนสําคัญ
๓.๓) หมวด ๒ ขอ ๖ ใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัย
ตําแหนงหนาที่และไมกระทาการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม โดยอยาง
นอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอื่น เรียก รับ หรือ ยอมจะรับซึ่งของขวัญแทน
ตนหรือญาติของตน ไมวากอนหรือหลังดารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเกี่ยวของ หรือไม เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป
(๒) ไมใชตําแหนงหรือการกระทําการที่เปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลใดเพราะมีอคติ
(๓) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรม หรือสัญญาซึ่งตนเองหรือ
บุคคลอื่น จะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และที่แกไข
เพิ่มเติม
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และที่แกไข
เพิ่มเติม ( ฉบับที่2 พ.ศ. 2549
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2544

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม ถนนสื่อสาร มค 44120
ที่ มค ๐๒๓๒.๑/142
วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63

เรื่อง สรุปผลการดําเนินงานการปองกันผลประโยชนทับซอน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
เรียน สาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
ตามที่ไดมีการดําเนินงานการการปองกันผลประโยชนทับซอน สํานักงานสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอวาปปทุม ณ หองกลุมงานบริหาร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม เพื่อเปนแนว
ปฏิบัติในการปองกันการรับสินบน การใชอํานาจหนาที่การเอื้อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น การแสวงหา
ผลประโยชนรวมกันกับองคกรธุรกิจเอกชน การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากผูอื่นที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
กับการขัดกันระหวางประโยชนสว นบุคคลและประโยชนสว นรวม และเปนการสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐใหถูกตอง ตามที่กฎหมาย
กฎ หรือขอบังคับที่เกี่ยวของกําหนดนั้น
ในปงบประมาณ 2563 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2563
สาธารณสุขอําเภอวาปปทุม ไมมีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน และเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานของหนวยงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายยงยุทธ คําอาจ)

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ทราบ

(นายเถวียน ปาปะขี
สาธารณสุขอําเภอวาปปทุม

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม ถนนสื่อสาร มค. โทร 0 – 4379-9344
ที่ มค 0232.๑/143
วันที่ 6 มีนาคม ๒๕63
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพรคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
เรียน สาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
ดวยสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไดดําเนินการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน ของขาราชการและลูกจางสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุมไมใหแสวงหาหรือรับผลประโยชน
จากทางราชการที่มิชอบ ไมใชอิทธิพลเรียกผลประโยชน ไมใชทรัพยสินของทางราชการ ไมใชขอมูลลับของทาง
ราชการ ไมรับทํางานนอกองคกร ซึ่งจะทําใหเกิดผลประโยชนทับซอน จึงขอประกาศใหขาราชการและลูกจาง
สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม ถือปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อความโปรงใส ของหนวยงานสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
ในการนี้ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม จึงขอเผยแพรขออนุญาตเผยแพรคูมือการ
ปองกันผประโยชนทับซอน เพื่อใหประชาชนทั่วไป หนวยงานราชการ องคกรเอกชนไดทราบถึงภารกิจและ
แนวทางในการดําเนินงานในเวปไซต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและใหการอนุเคราะหเผยแพรขอมูลตอไป

(นายยงยุทธ คําอาจ)

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

อนุมัติ

(นายเถวียน ปาปะขี
สาธารณสุขอําเภอวาปปทุม

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม โทร 0 – 4377 – 1497
ที่ มค 0332/143
วันที่ 6 มีนาคม ๒๕63
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพรคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
เรียน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ดวยสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไดดําเนินการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน ของขาราชการและลูกจางสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุมไมใหแสวงหาหรือรับผลประโยชน
จากทางราชการที่มิชอบ ไมใชอิทธิพลเรียกผลประโยชน ไมใชทรัพยสินของทางราชการ ไมใชขอมูลลับของทาง
ราชการ ไมรับทํางานนอกองคกร ซึ่งจะทําใหเกิดผลประโยชนทับซอน จึงขอประกาศใหขาราชการและลูกจาง
สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม ถือปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อความโปรงใส ของหนวยงานสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
ในการนี้ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม จึงขอเผยแพรขออนุญาตเผยแพรคูมือการ
ปองกันผลประโยชนทับซอน เพื่อใหประชาชนทั่วไป หนวยงานราชการ องคกรเอกชนไดทราบถึงภารกิจและ
แนวทางในการดําเนินงานในเวปไซต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและใหการอนุเคราะหเผยแพรขอมูลตอไป

(นายเถวียน ปาปะขี
สาธารณสุขอําเภอวาปปทุม

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2563
สําหรับหนวยงานในราชการของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
ชือ่ หนวยงาน : ……สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม.....จังหวัดมหาสารคาม…………………………..…………..
วัน/เดือน/ป : ....... 6...มีนาคม....2563..................................................................................................
หัวขอ: ...ขออนุญาตเผยแพรแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน...........
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
………1...เผยแพรคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม.........
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Linkภายนอก: …………………………………………………………………………………………………………….………………
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………......
................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

ผูอนุมัติรับรอง

(นางสุดารัตน โคตรสีเขียว
ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
วันที.่ ....6.....เดือน.....มีนาคม......พ.ศ. 2563……

(นายเถวียน ปาปะขี
ตําแหนง สาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
วันที.่ ....6.....เดือน.....มีนาคม......พ.ศ. 2563…

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร
(นายยงยุทธ คําอาจ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
วันที่.....6.....เดือน.....มีนาคม......พ.ศ. 2563……

