แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561
สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสำนักงานปลัดกรทรวงสาธารณสุข
ชื่อหนวยงาน: ……………ฝายบริหารงานทั่วไป………………………………………………………….
วัน/เดือน/ป: ………30 มิถุนายน 2565……………………………………………………………………………………..
หัวขอ: …………คูมือแนวทางการปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
คูมือแนวทางการปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
Linkภายนอก…………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
หมายเหตุ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

ผูอ นุมัติรับรอง

(นายสำลี จำเริญใจ)
ตำแหนงนักวิชาการพัสดุ
วันที่.......... 30 มิถุนายน 2565............

(...นายจิระชาติ วงศกาฬสินธุ...)
ตำแหนง...เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน
วันที่...... 30 มิถุนายน 2565.....................

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร
(..นายนรินทร อักษร...)
ตำแหนง...นักวิชาการคอมพิวเตอร.....
วันที่.. 30 มิถุนายน 2565........

บันทึกขอความ
กลุมงานบริหารงานทั่วไป ชมรม STRONG โรงพยาบาลบุงคลา โทร ๐ ๔2 499 106 102
สวนราชการ..............................................................................................................................................
บก ๐๐๓3.๓๐1(๐๘)/715
28 มิถุนายน ๒๕65
ที่ ....................................................................
วันที่ ..................................................................
............
ขอเผยแพรคูมือแนวทางการปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน
เรื่อง.............................................................................................................................................................

เรียน ผูอำนวยการโรงพยาบาลบุงคลา

ตามที ่ กลุ  มงานบริ ห ารงานทั่ว ไป โดยชมรม “STRONG บุงคลา ซื่อสัตย โปรงใส ตื่น รู
สูทุจริต จิตพอเพียง” ไดขออนุมัติจัดกิจกรรมการเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้ง
การปองกันมิใหกระทำผิดวินยั และการปองกันผลประโยชนทับซอน ในการจัดกิจกรรมดังกลาว ไดจัดกิจกรรม
วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30.00-16.30 น
ณ หองประชุมโรงพยาบาลบุงคลา นั้น
บั ด นี ้ กลุ  ม งานบริ ห ารงานทั ่ ว ไป โดยชมรม “STRONG บุ  ง คล า ซื ่ อ สั ต ย โปร ง ใส ตื ่น รู
สูทุจริต จิตพอเพียง” ไดดำเนินการจัดทำคูมือแนวทางการปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน
เปนที่เรียบรอยแลวตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ และโปรดอนุมัติเผยแพรบนเว็บไซดของโรงพยาบาลบุงคลา
เพื่อใหเจาหนาที่ของโรงพยาบาลบุงคลาไดศึกษาแนวทางดังกลาว ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติ

(นายจิระชาติ วงศกาฬสินธุ)
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน

ทราบ/อนุมัติ
(นายชัยพฤกษ วรเริ่มสกุล)
นายแพทยชำนาญการพิเศษ (ดานเวชกรรม) รักษาการในตำแหนง
ผูอำนวยการโรงพยาบาลบุงคลา

คู่มือแนวทางการปฏิบัติ

เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

โรงพยาบาลบุงคลา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

คํานํา
โรงพยาบาลบุงคลา เปน หนวยงานที่ใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุขในเขตพื้นที่
อำเภอบุงคลา ซึ่งในการปฏิบัติราชการนั้นตองประสานงานกับประชาชนในพื้นที่ และมีการใชจายงบประมาณ
เพื่อดำเนินงานใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งในการใชจายงบประมาณ ยอมอาจเกิดผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติ
ราชการอาจเกิ ด การแสวงหาผลประโยชน จ ากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ห รื อ ละเว น การปฏิ บั ติ ห น าที่ โ ดยมิ ช อบ
หรือไดใชอำนาจใน ตำแหนงหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายรวมทั้งปญหาการ
ทุจ ริต คอรั ป ชั่ น อั น เป น ป ญ หาของสั งคมไทย มายาวนาน ทั้ งนี้ ค ณะรั กษาความสงบแห งชาติ หรื อ คสช.
ไดมีคำสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการ
และหนวยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการ หรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุงเนนการ
สร างธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงาน และสงเสริม การ มี ส ว นรว มจากทุ ก ส ว นในการตรวจสอบเฝ าระวั ง
เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตได
โรงพยาบาลบุงคลา ไดตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการ ดำเนิน การของ
เจาหนาที่ในโรงพยาบาลบุงคลา การปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดย มิชอบ หรือไดใชอำนาจ
ในตำแหนงหนาที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย ไดดำเนินการจัดทำ วิเคราะห
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานอันอาจเกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน จัดทำมาตรการกลไกระบบการ
ปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานและ กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน
ตามบท วิเคราะห ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิบั ติงานที่อาจเกิดผลประโยชน ทับ ซอนในหนว ยงานเพื่ อเป น
แนวทางในการ ปฏิบัติงาน ตอไป โรงพยาบาลบุงคลา

โรงพยาบาลบุงคลา

สารบัญ
หนา
บทที่ ๑ การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
บทที่ ๒ แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
บทที่ ๓ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
ภาคผนวก

1
8
10
15
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บทที่ 1
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
ความหมายของผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests)
ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวมหรือ
ผลประโยชน ขัดกัน หมายถึง การที่เจาหนาที่รัฐปฏิบัติหนาที่โดยคำนึงถึงประโยชนสวนตนหรือพวกพองเปน
หลัก ซึ่งถือเปนความผิดเชิง จริยธรรมและเปนความผิดขั้นแรกที่จะนำไปสูการทุจริต สำนักงาน ก.พ. ไดนิยาม
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือ Conflict of Interests หมายถึง
สถานการณ ห รื อ การกระทำที่ บุ ค คลไม ว า จะเป น นั ก การเมื อ งข าราชการ พนั ก งาน บริษั ท หรือ ผู บ ริก าร
มี ผ ลประโยชน ส ว นตั ว มากจนมี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจ หรื อ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ในตำแหน งหน า ที่ ที่ บุ ค คลนั้ น
รับ ผิด ชอบอยู และ ส งผลกระทบตอประโยชนของส วนรวม กลาวคือ การที่ เจาหนาที่ ของรัฐตัดสิน ใจหรือ
ปฏิบั ติหนาที่ในตำแหนงของตนอัน กอใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือพวกพองมากกวาประโยชนสวนรวม
ซึ่ งการกระทำดั งกล าวจะเกิ ด ขึ้ น อย างรู ตั ว หรื อ ไม รู ตั ว ทั้ งเจตนาและ ไม เจตนาในรูป แบบที่ ห ลากหลาย
จนกระทั่งกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่ไมเห็นวาเปนความผิด ตัวอยาง การกระทำดังกลาว มีใหพบเห็นไดมาก
ในสั งคม ส งผลให บุ คคลนั้ น ขาดการตั ดสิน ใจที่เที่ย งธรรม เนื่องจากการยึด ผลประโยชน สว นตนเป น หลั ก
ไดสงผลเสียหายใหเกิดขึ้นกับประเทศชาติ กอใหเกิดการกระทำที่ผิดจริยธรรมและ จรรยาบรรณของเจาหนาที่
ของรัฐที่ตองคำนึง ถึงประโยชนสาธารณะ แตทำหนาที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาที่โดย คำนึงถึงประโยชน
สวนตนหรือพวกพองเปนหลัก
ความขัดแยง Conflict สถานการณที่ขัดกันไมลงรอยเปนเหตุการณอันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไมสามารถ
ตัดสินใจกระทำอยางใด อยางหนึ่ง ความขัดแยงอาจเกิดขึ้นไดจากความไมลงรอยกันในเรื่องความคิดแนวทาง
ปฏิบัติหรือผลประโยชน
ผลประโยชน ส วนตั ว Private Interest เป น ผลตอบแทนที่ บุ คคลได รั บ โดยเห็ น ว ามี คุ ณ ค าที่ จ ะ
สนองตอบความต องการ ของตนเองหรือของกลุมที่ตนเองเกี่ย วของ ผลประโยชนเปน สิ่งจูงใจใหคนเรามี
พฤติกรรมตางๆ เพื่อสนองความตองการ ทั้งหลาย
ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ Public Interest สิ่งใดก็ตามที่ใหประโยชนสุข
แกกลุมบุคคลทั้งหลาย ในสังคม ผลประโยชนสาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชนตอมวลสมาชิกในสังคม
พฤติกรรมที่เขาขายผลประโยชนทับซอน
เจาหนาที่ของรัฐควรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตน เสมอ ตัวอยางพฤติกรรมที่เขาขายผลประโยชนทับซอนหรือเขาขายความขัดแยงระหวางผลประโยชน
สวนตนและ ผลประโยชนสวนรวม ที่สงผลกระทบอยางรุนแรงตอสังคมไทย ไดแก
๑. หาประโยชนใหตนเอง หรือ การใชอำนาจหนาที่เพื่อตนเอง เชน ขาราชการใชอำนาจหนาที่ทำให
เครือญาติหรือ ฝากลูกหลานเขาทำงาน
๒. รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานเกี่ยวกับการงานบุคคลรับ
เรื่อง โอน ยาย สอบแขงขัน สอบคัดเลือก แลวรับของกำนัลจากเขาเหลานั้น
๓. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตำแหนงหนาที่เกิดสงผลที่เปนคุณแกฝาย
ใดฝายหนึ่ง อยาง ไมเปนธรรม
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๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนตหรือคอมพิวเตอรของราชการ
ทำงานสวนตัว
๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เปนการทำขอมูลลับขอทางราชการไมเปดเผยเพื่อรับสิ่งตอบแทนที่
เปนประโยชนใน รูปของเงินหรือประโยชนอื่นๆ หรือนำไปเปดเผยใหญาติหรือพวกพองเพื่อแสวงหาประโยชน
จากขอมูลเหลานั้น
๖. การทำงานพิเศษ เชน เปนที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจซอนกับหนวยงานที่ตนเองทำงานอยู
๗. การทำงานหลังเกษียณ คือการทำงานกับผูอื่นหลังออกจากที่ทำงานเดิม โดยใชความรูหรืออิทธิพล
จากที่เคยปฏิบัติหนาที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง
8.การใชตำแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชนแกเครือญาติพวกพอง (Nepotism)
9.การใชอิทธิพลเขาไปมีผลตอการตัดสินใจของเจาหนาที่รัฐ หรือหนวยงานของรัฐอื่น
10.รูปแบบอื่นๆ
หน า ที่ ทั บ ซ อ น Conflict of Duty หรื อ ผลประโยชน เ บี ย ดซ อ นกั น Competing Interests
แบงเปน ๒ ประเภท
๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาที่ในหนวยงาน
และเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจำหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะบทบาท
หน าที่ ทั้งสองออกจากกั น ได อาจทำให ท ำงานไมมีป ระสิทธิภ าพ หรือแมกระทั่ งเกิดความผิดพลาดหรือผิด
กฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆ ใหชัดเจน แตก็ยังมีปญหา
ไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานที่มีกำลังคนนอยหรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นที่สามารถทำงานบางอยางที่
คนอื่นๆ ทำไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทำบทบาท
หนาที่ในหนวยงานหนึ่งนั้น ทำใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนำมาใชประโยชนแกการทำบทบาทหนาที่
ใหแกอีกหนวยงานหนึ่งได
ผลเสียคือ ถานำขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลำเอียง/อคติตอคนบางกลุม ควรถือวา
หน าที่ ทั บ ซ อ นเป น ป ญ หาผลประโยชน ทั บ ซ อนด วย เพราะวามีห ลักการจั ดการแบบเดีย วกัน นั่น คือ การ
ตัดสินใจทำหนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนำมาจัดการกับหนาที่ทับ
ซอนได
กระบวนการคิด
หลักการ ๔ ประการสำหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน
๑. ปกปองผลประโยชนสาธารณะ การทำเพื่อผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาที่หลักเจาหนาที่ตอง
ตัดสินใจและใหคำแนะนำภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะตองทำงานในขอบเขตหนาที่พิจารณาความถูก
ผิดไปตามขอเท็จจริงไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคลปฏิบัติตอ
แตละบุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติลำเอียงดวยเรื่องศาสนาอาชีพ การเมือง วงศตระกูลฯลฯ ทั้งนี้เจาหนาที่ไม
เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้นแตตองมีจริยธรรม
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๒. สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัยกระบวนการแสวงหา
เปดเผยและจัดการที่โปรงใส นั่นคือ เปดโอกาสใหตรวจสอบและมีความพรอมรับผิดมีวิธีการตางๆ
เชน จดทะเบียนผลประโยชนโยกยายเจาหนาที่จากตำแหนงที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอนการเปดเผย
ผลประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ถือเปนขั้นตอนแรกของการจัดการ
ผลประโยชนทับซอน การใชกระบวนการอยางเปดเผยทั่วหนา จะทำใหเจาหนาที่รวมมือและสรางความเชื่อมั่น
แกประชาชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย
๓. ส ง เสริ ม ความรั บ ผิ ด ชอบส ว นบุ ค คลและปฏิ บั ติ ต นเป น แบบอย า ง การแก ป ญ หาหรื อ จั ด การ
ผลประโยชนทับซอนจะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่และองคกรการ
จัด การตองอาศัย ข อมู ล นำเข าจากทุ กระดั บ ในองค กร ฝ ายบริห ารตองรับ ผิ ด ชอบเรื่องการสร างระบบและ
นโยบายและเจาหนาที่ก็มีความรับผิดชอบตองระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมี เจาหนาที่ตองจัดการกับเรื่อง
สวนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนมากที่สุดเทาที่ทำไดและผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย
๔. สรางวัฒนธรรมองคกร ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวยสนับสนุนการตัดสินใจ
ในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้น และการสรางวัฒนธรรมแหงความซื่อตรงตอหนาที่ซึ่งตอง
อาศัยวิธีการ ดังนี้
- ใหขอแนะนำและการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและการปฏิบัติ
รวมถึงการใชกฎเกณฑที่มีในสภาพแวดลอมการทำงาน
- สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อใหเจาหนาที่สบายใจในการ
เปดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทำงาน
- ปองกันไมใหขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่เจาหนาที่เปดเผยเพื่อมิใหมีผูนำไปใชในทางที่ผิด
- ใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชนทับ
ซอน เพื่อใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาในเรื่อง ตอไปนี้
- มาตรฐานในการสงเสริมความซื่อตรงตอหนาที่โดยรวมไวในขอกำหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน
- กลไกความพรอมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ ทำให เจาหนาที่ ถือวาเปน ความรับ ผิ ดของตนเองที่
จะตองทำตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน
กรอบการทำงานนี้เปนวิธีการกวางๆ ไมจำกัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายที่เกี่ยวของสามารถนำไป
พัฒนาเปนรูปแบบ การจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายได ๖ ขั้นตอน
สำหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน
๑. ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดขึ้นในองคกร
๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา
๓. ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตางๆ รวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการผลประโยชน
ทับซอนใหทั่วถึงในองคกร
๔. ดำเนินการเปนแบบอยาง
๕. สื่อสารใหผูมีสวนไดเสียผูรับบริการผูสนับสนุนองคกรและชุมชนทราบถึงความมุงมั่นในการจัดการ
ผลประโยชนทับซอน
๖. บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ
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รายละเอียดแตละขั้นตอน
๑) การระบุผลประโยชนทับซอน
- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุวาในการทำงานของหนวยงาน มีจุดใดบางที่เสี่ยงตอการเกิดผลประโยชน
ทับซอน และผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดขึ้นไดนั้นมีประเภทใดบาง
- เปาหมายสำคัญคือ องคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนที่เปนไปไดเพื่อปองกันไมใหเกิดผล
ประโยชนทับซอน ที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น
- การมี ส ว นร ว มของเจ าหน าที่ มี ส ว นสำคั ญ เพราะจะทำให ร ะบุ จุ ด เสี่ ย งได ค รอบคลุ ม และทำให
เจาหนาที่รูสึกเปนเจาของและรวมมือกับนโยบาย
- ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชน หนี้) ธุรกิจสวนตัว/
ครอบครัวความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธกับ พรรคการเมือง
การทำงานเสริม ความเปนอริ/การแขงขันกับคนอื่น/กลุมอื่น
- ตัวอยางของจุดเสี่ยง เชน การปฏิบัติสัมพันธกับภาคเอกชน การทำสัญญาจัดซื้อจัดจางการตรวจตรา
เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทำงานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การใหบริการที่
อุปสงคมากกวาอุปทาน การกระจาย งบราชการ การปรับปรุงการลงโทษ การใหเงิน/สิ่งของ
- การระบุ ผ ลประโยชน ทั บ ซ อ นนี้ ต อ งพิ จ ารณานิ ย ามและข อ กำหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ย วข อ ง
ประกอบดวย
๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม
- องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของผูบริหารและ
เจาหนาที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแตละคน ดังนั้น กฎเกณฑ
เกี่ ย วกั บ การจั ด การต อ งแยกให ชั ด ระหว างความรั บ ผิ ด ชอบขององค ก รและความรั บ ผิ ด ชอบของสมาชิ ก
ในองคกร และยังตองทำใหผูบริหารและเจาหนาที่สามารถ
- รูไดวาเมื่อใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น และในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่เห็นหรือแบบ
เปนไปได)
- เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆ ที่ใชเพื่อการจัดการ
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธที่ใช
๓) ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง
- เพื่ อให การจั ดการผลประโยชน ทับ ซอนมีป ระสิท ธิภ าพ ตองมีการใหค วามรูอยางตอเนื่องตั้ งแต
เจาหนาที่ในองคกรเอกชนที่มาทำสัญญา อาสาสมัคร หัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร การใหความรู
จะเริ่มตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทำงาน เจาหนาที่ทุกคนควรสามารถเขาถึงนโยบาย
และขอมูลที่จะชวยใหพวกเขาสามารถระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบริหารเองก็ตองรูวิธี
จัดการผลประโยชนทับซอน
- ขั้นตอนแรกของการใหความรูคือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนผลประโยชนทับ
ซอนใดเกิดขึ้นบอย ในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติตามนโยบายของผูมีตำแหนงหนาที่ตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอยางที่ชัดเจนสำหรับ
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การระบุและจัดการผลประโยชนทับซอนโดยเนนตรงที่เปน จุดเสี่ยงมากๆ เชน การติดตอการรวมทำงานกับ
ภาคเอกชน การแลกเปลี่ ย นบุ คลากรกั บ ภาคเอกชน การลดขั้น ตอนและกระจายอำนาจความสัมพัน ธกับ
กิจกรรมทางการเมือง เปนตน
- นอกจากการให ความรูแลว ความตื่น ตัวและเอาใจใสของผู บ ริห าร รวมถึงกลยุทธการจัดการที่ มี
ประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสำคัญในการชวยใหเจาหนาที่ปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัวและความเอาใจใส
จะชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาที่เกิดขึ้นตอไป
๔) ดำเนินการเปนแบบอยาง
- การจัดการผลประโยชนทับซอนที่มีประสิทธิภาพ จำเปนตองอาศัยความทุมเทของผูที่อยูในตำแหนง
ระดับบริหารซึ่งตองแสดงภาวะผูนำ สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขัน สนับสนุนใหเจาหนาที่
เปดเผยผลประโยชนทับซอนและใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมีความสำคัญ เนื่องจากเจาหนาที่มักจะ
คำนึงถึงสิ่งที่ผูบริหารใหความสนใจ
- ผู บ ริหารต อง (๑) พิ จารณาวามี ขอมูลเพีย งพอที่จ ะชี้วาหนวยงานมีปญ หาผลประโยชนทับ ซอน
หรือไม (๒) ชั่งน้ำหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะและพิจารณาวา
อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ (๓) พิจารณาปจจัยอื่นๆรวมถึงระดับและ
ลักษณะของตำแหนงหนาที่ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน
๕) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย
- ประเด็นสำคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไมสามารถจัดการ
กับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขาม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวรายไมแพกัน
- การทำงานกั บ องค ก รภายนอกไม ว า เป น เอ็ น จี โ อหรื อ ภาคธุ ร กิ จ องค ก รต อ งระบุ จุ ด เสี่ ย งของ
ผลประโยชนทับซอนกอน และพัฒนาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายใน หรือโอกาสการใชอำนาจหนาที่
เพื่อผลประโยชน และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนและผลที่
ตามมา หากไมป ฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมาย บางองคกรภาครัฐจะ
อาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหนาที่และความพรอมรับผิดที่ผูทำธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทำสัญญา
ดวย
- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตางๆ เชน ใหมีสวนรวมในการระบุ
จุดเสี่ยงและรวมกันพัฒนากลไกปองกันแกไขปญหา ขอรับฟงความเห็นตอรางนโยบายการจัดการผลประโยชน
ทั บ ซ อน ร วมทบทวนและปรั บ ปรุ งกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทั บ ซอนวิธีเหลานี้จ ะทำใหได
นโยบายที่ สอดคลองความคาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสียทั้ งนี้ ในการรวมกั น
จัดการผลประโยชนทับซอนกับผูมีสวนไดเสียนี้องคกรภาครัฐตองทำใหการตัดสินใจทุกขั้นตอนโปรงใสและ
ตรวจสอบได
๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย
- ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ำเสมอ โดยสอบถามขอมูลจาก
ผูใชระบบ และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ เพื่อใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพการทำงานรวมถึงสภาพ
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สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอีกทั้งยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือ นอกจากนี้ยังอาจเรียนรู
จากองคกรอื่นๆ การแสวงหาการอีกทั้งยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือ นอกจากนี้ยังอาจเรียนรู
จากองค ก รอื่ น ๆ การแสวงหาการเรี ย นรู เ ช น นี้ ยั ง เป น การสื่ อ สารว า องค ก รมี ค วามมุ ง มั่ น ในการจั ด การ
ผลประโยชนทับซอนอีกดวย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงตองสื่อสารใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทำงานใหสอดคลองกันโดยอาจ
พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อชวยพัฒนาทักษะและการใหคำปรึกษาแกเจาหนาที่
บทบาทสำคัญของการบริหาร
ผูบ ริห ารระดับลางมีบทบาทสำคัญตอกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะชวยให เกิดความตระหนักรูของ
องคกรและใหเห็นวาไมเปนอุปสรรคในการรายงานของผูเปดเผย ผูอำนวยการจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการ
กับการรองเรียนที่เกี่ยวของกับผลการตรวจสอบและรับผิดชอบโดยตรงตอผลที่จะเกิดตอทีมงาน บทบาทสำคัญ
ที่สุดที่ไดจากการวิจัย คือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการตอการรายงานสัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่
หลั งจากรายงานการกระทำผิดและภาวะผูน ำเรื่องสำคั ญ มากในการสรางบรรยากาศในที่ทำงาน ผูบ ริห าร
จะตองสามารถคาดการณการตอบสนองของขาราชการและผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบตางๆ ผูอำนวยการ
และเจาหนาที่ตองไมคุกคามหรือทำใหผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะกลายเปนเหยื่อ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ตองปกปองและรักษาความเชื่อมั่น ใหแกบุ คคลที่เปด เผย หรือผูตองสงสัยในการเป ดเผยใหความเชื่อมั่น วา
ขอมูลที่ไดจะเปนความลับซึ่งเปนปจจัยที่สำคัญตอการลดแรงตอตานหากสิ่งที่เปดเผยบางสวนหรือทั้งหมด
รั่วไหลออกไปเปนสิ่งสำคัญที่ตองเขาไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและปองกันผูตอตานเทาที่จะทำ
ไดบทบาทอื่นๆ คือ
- ลดความเครียดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแกผูเปดเผย
- ปรับกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปดเผย
- พัฒนาโครงสรางผูนำแกลูกนองที่ทำงาน ขณะมีการตรวจสอบ
- ทำงานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครองจริยธรรม เพื่อให
แนใจวาไดรับการสนับสนุนและปองกันพยานที่ดี
- ปกปองขอมูลที่เกี่ยวของกับการเปดเผยที่เปนหลักฐาน
- ใหเวลาและขอมูลที่ยอนกลับตอทุกฝายที่เกี่ยวของ
ผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคลที่ตอตานการเปดเผย และเจาหนาที่โดยใหคำปรึกษาแนะนำลูกนอง
ไมใหทำผิดและตื่นตัวตอการรับรูตอการกระทำผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและตรวจสอบขอมูล
อยางระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรม เปนกลาง ไมเขาไปมีสวนไดสวนเสียและตรงไปตรงมาไมวา
จะยากเพียงไรผูบ ริหารตองทำใหผูเปดเผยมั่น ใจ ตั้งแตแรกในขณะรายงานวาจะไดรับ การปฏิบัติอยางเป น
ความลับเชื่อมั่นในกระบวนการเปดเผยและผลทีเกิดจากการเปดเผยขอมูลที่ไดรับจากผูเปดเผยจะตองเปน
เอกสารที่สมบูรณ หากมีการรายงานดวยวาจาจะตองสรุปรายละเอียดเปนเอกสาร ผูบริหารจะตองระงับไมให
การกระทำใดๆ ของตนเขาไปกาวกาย มีอิทธิพลตอการตรวจสอบหรือทำใหผูอื่นรับรูไดวาทำเพื่อประโยชนสวน
ตน หรือทำใหรับรูไดวาอิทธิพลตอการตรวจสอบ
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การพัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุน
- จัดทำแผนพัฒนาและโครงการระบุหลักสูตรการพัฒนาขาราชการ เพื่อใหตระหนักในความสำคัญ
และผลักดันใหเกิดทัศนคติทางบวกตอการเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวาทำไมตองเปดเผยและอะไรจะเกิดขึ้น
เมื่อขาราชการเปดเผยการกระทำผิด
- จัดใหมีการฝกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical Decision Making) แกขาราชการ
หรือเมื่อขาราชการไดเลื่อนตำแหนงเปนหัวหนา/ผูบริหารรวมทั้งตองไดรับการฝกอบรมทักษะเฉพาะในการรับ
ขอรองเรีย นการรายงาน การเป ดเผยและจัดการกั บ การเป ดเผยขอมู ล รวมทั้ งทั กษะในการสนั บสนุ น และ
ปกปองคุมครองพยาน
เปาหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี
- หน ว ยงานควรสร างกลไกในการสนั บ สนุ น และปกป อ งคุ ม ครองผู เป ด เผยข อ มู ล มี น โยบายและ
กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑที่มากเกินไปและสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการ
บริหารที่ไมเปนธรรมหรือคดโกงและการทุจริต
- จัดกลไกสนับสนุน (Robust Support) เพื่อลดการรายงานและการรับรูที่ผิดพลาดใหคำปรึกษาการ
เปดเผยพฤติกรรมการกระทำผิดที่เหมาะสม และปกปองการตอตานที่จะมีตอผูเปดเผย
- โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสรางธรรมชาติและ
ขนาดขององคกร
- นโยบายโครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะตองไดรับทราบโดยทั่วกัน
- มี ห ลั ก สู ต รการฝ ก อบรมเพื่ อ ให แ น ใจว า การเป ด เผยข อ มู ล สาธารณะจะได รั บ การปฏิ บั ติ อ ย า ง
เหมาะสมกับผูบริหารผูบังคับบัญชา ขาราชการทั่วไป เพื่อใหปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

8.
บทที่ ๒
แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
๑. ให ผู อ ำนวยการกลุ ม หรื อ หั ว หน างานมี ห น าที่ ค วบคุ ม ดูแ ลให เจ าหน าที่ ป ฏิ บั ติ ต ามคู มื อ อย าง
เครงครัด
๒. เจาหนาที่ตองไมอาศัย ตำแหนงหนาที่ แสวงหาประโยชนใดๆ ใหแกตนเองและผูอื่น
๓. เจาหนาที่ตองไมอาศัย โอกาสในการปฏิบัติหนาที่ รับหรือเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชนใดๆ
ใหแกตนเองและผูอื่น
๔. เจาหนาที่ตองไมดำเนินการใดๆ ที่เปนการใหของขวัญ ของกำนัล หรือจายผลประโยชนทั้งที่เปนตัว
เงิน และประโยชนแบบอื่น เพื่อใหไดมาซึ่งการบรรจุ แตงตั้ง เลื่อนระดับ ตำแหนง หรือความดีความชอบพิเศษ
๕. เจ าหน าที่ ตองไม ดำเนิ นการใดๆ ที่เปน การชว ยเหลือญาติมิตรหรือพวกพองใหไดรับ การบรรจุ
แตงตั้ง ในตำแหนงงานใดๆในโรงพยาบาลบุงคลา
๖. หามเจาหนาที่นำทรัพยใดๆ ของทางราชการ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่น
๗. หามเจาหนาที่ใชเวลาทำการของราชการ ปฏิบัติงานอื่นที่มิใชงานราชการ
๘. หามเจาหนาที่ใชขอมูลทางลับของทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชนแกตน หรือพวกพอง หรือ
ครอบครัว หรือคนรูจัก
๙. หามเจาหนาที่กระทำการใดๆ อันเปนการเบียดเบียนผลประโยชนที่เปนตัวเงินหรือประโยชนอื่นใด
ของผูใตบังคับบัญชา
ตัวอยางความขัดแยงระหวางบทบาท
“ความขัดแยง ระหวาง บทบาท” (Conflict of roles) หมายความวา บุ คคลดำรงตำแหนงที่มีบทบาทสอง
บทบาทขัดแยงกัน เชน นายสมจิตรเปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเขาทำงาน โดยที่บุตรสาวของนายสมจิตร
เป น ผู ส มั ค รสอบคนหนึ่ ง ด ว ย ซึ่ งในกรณี นี้ ถื อ ว า เกิ ด “การดำรงตำแหน งอั น หมิ่ น เหม ต อ การเกิ ด ป ญ หา
ผลประโยชน ทั บ ซ อน” แต ในกรณี นี้ ถือว ายั งมิไดน ำไปสูก ารกระทำความผิดแตป ระการใด เชน การสอบ
คั ด เลือ กบุ ค คลยั งมิ ได เกิ ด ขึ้ น จริ ง หรือ มี การสอบเกิดขึ้ น แลว แตน ายสมชายสามารถวางตั วเป น กลางมิได
ชวยเหลือบุตรสาวของตนแตประการใด เปนตน
ถาเกิด ผลประโยชนทับซ อน จะตองถอนตัวออกอยางสมบูรณ จากการเปน ผูมีสวนในการตัดสินใจ
งดแสดงความคิด เห็ น ละเวน จากการให คำปรึกษา และงดออกเสี ยง (Recusal) เชน ในกรณี ที่ส มจิ ตรเป น
กรรมการสอบคั ดเลื อ กบุ คลากรเข าทำงานโดยมีบุ ตรสาวของตนสมัครเขารว มสอบคัดเลือ กดว ยนั้น ซึ่งใน
สถานการณเชนนี้ สมจิตรจะตองลาออกจากการเปนกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อเปนการถอนตัวออกจากการ
เกี่ยวของกับสถานการณ อันหมิ่น เหมตอผลประโยชนทับ ซอนอยางสูงมาตรการของรัฐในการปองกันความ
ขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
๑. กำหนดคุณสมบัติพึงประสงคและคุณสมบัติตองหามของรัฐ

๒. การเปดเผยขอมูลทรัพยสิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัว
๓. การกำหนดขอพึงปฏิบัติ (Code of Conduct)
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ตัวอยางขอไมพึงปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐ
1. เจาหนาที่ของรัฐไมพึงรับของตอบแทน ที่เปนเงินและไมใชตัวเงินที่มูลคาสูงเกินความเหมาะสมและ
ไดมาโดยมิชอบ
2. เจาหนาที่ ของรัฐไม พึงตั ดสิน ใจในหน าที่การทำงาน โดยมีเรื่องของการเงินและการเมื องเขามา
เกี่ยวของ เชน การลงคะแนนเสียงของขาราชการเพื่อออกกฎหมายหรือกระทำอื่นใดที่มีผลกระทบตอสวนรวม
3. เจาหนาที่ของรัฐไมพึงทำงานในตำแหนงที่เกี่ยวของในภาคธุรกิจ หลังพนตำแหนงราชการเปนการ
ปองกันมิใหผูดำรงตำแหนงทางราชการนำขอมูลลับภายในหนวยงานราชการที่ทราบไปใชประโยชนหลังออก
จากตำแหนงแลวและปองกันการใชสิทธิพิเศษในการติดตอกับหนวยงานราชการ ในฐานะที่เคยดำรงตำแหนง
สำคัญในหนวยงานราชการมาแลว
หลักการ 4 ประการสำหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน
1. ปองกันผลประโยชนสาธารณะ
2. สนับสนุนความโปรงใสและความพรอมรับผิด
3. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
4. สรางวัฒนธรรมองคกร แนวทางการบริหารเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
กรอบการทำงาน มี6 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดขึ้นในองคกร
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา
ขั้นตอนที่ 3 ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตางๆ รวมถึง เผยแพรนโยบายการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนใหทั่วถึงในองคกร
ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการเปนแบบอยาง
ขั้นตอนที่ 5 สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงมั่นใน
การจัดการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ขั้ น ตอนที่ 6 บั งคั บ ใช น โยบายและทบทวนนโยบายสม่ ำเสมอรายละเอี ย ดในการปฏิ บั ติ ตามแนว
ทางการบริหารเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
1) การระบุผลประโยชนทับซอน
2) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม
3) ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง
4) ดำเนินการเปนแบบอยาง
5) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย
6) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย
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บทที่ ๓
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554
มาตรา 100 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดำเนินกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาที่ทำกับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่
ของรัฐ ผู นั้ น ปฏิ บั ติห น า ที่ ในฐานะที่ เป น เจ าหนาที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกับ กับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ
ดำเนินคดี
(๒) เป น หุ น ส ว นหรื อ ผู ถื อ หุ น ในห า งหุ น ส ว นหรื อ บริ ษั ท ที่ เ ข า เป น คู สั ญ ญากั บ
หนวยงานของรัฐที่ เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิ บัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล
ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการสวนทองถิ่นอันมีลักษณะเปน
การผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท
ที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว
(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจาง
ในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐ
ผูนั้ นสั งกั ดอยูห รือปฏิบั ติ ห นาที่ ในฐานะเป น เจ าหน าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน ของธุรกิ จของ
เอกชนนั้นอาจขัดแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเจาหนาที่ของรัฐตำแหนงใดที่ตองหามมิใหดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(ป.ป.ช.) กำหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษาใหนำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคสองโดยใหถือ
วาการดำเนินกิจการของคูสมรสดังกลาวเปนการดำเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ
มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิใหนำมาใชบังคับกับการดำเนินกิจการของเจาหนาที่
ของรัฐ ซึ่งหนวยงานที่มีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจำกัดหรือบริษัท
มหาชนจำกัด มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในบริษัทจำกัด มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัท
มหาชนจำกัดที่หนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขารวมทุน
มาตรา 103 ห ามมิ ให เจ าหน าที่ ข องรัฐ ผู ใดรั บ ทรั พ ยสิ น หรื อประโยชน อื่ น ใดจากบุ ค คล
นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและ
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จำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดบทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดของผูที่พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม
มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไวในหมวดนี้ ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือ
ความผิดตอตำแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตำแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
ดวยบทลงโทษ
มาตรา 122 เจาหนาที่ของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ตอง
ระวางโทษจำคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับกรณีความผิดตามมาตรา 100
วรรคสาม หากเจาหนาที่ของรัฐผูใดพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นยินยอมดวยในการที่คูสมรสของตนดำเนินการตาม
มาตรา 100 วรรคหนึ่งใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด
๒. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงกำหนด
หลักเกณฑและจำนวนทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่เจาหนาที่ของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดยธรรมจรรยาไว
ดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศนี้ “การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวาการรับ
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดจากญาติหรือจากบุ คคลที่ ให กันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ” หมายความวา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน พี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ปา
นา อาคูสมรส ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรม หรือผูรับบุตรบุญธรรม“ประโยชนอื่นใด”
หมายความวา สิ่งที่มีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิงการรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่ง
อื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ข อ 4 ห ามมิ ให เจ า หน าที่ ข องรั ฐ ผู ใดรั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดจากบุ ค คลนอกเหนื อ จาก
ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กำหนดไวในประกาศนี้
ขอ 5 เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาไดดังตอไปนี้
(๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจำนวนที่เหมาะสมตาม
ฐานานุรูป
(๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับจาก
แตละบุคคลแตละโอกาสไมเกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่การใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป
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ขอ 6 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากตางประเทศ ซึ่งผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัว หรือมี
หรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจำเปนที่จะตองรับไวเพื่อ
รักษาไมตรี มิตรภาพหรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรายงานรายละเอียดขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็วหากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมี
เหตุที่จะอนุ ญาตใหเจาหนาที่ผูนั้ นยึดถือทรัพยสิน หรือประโยชนดังกลาวนั้ นไวเปนประโยชน สวนบุ คคลให
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันที
ขอ 7 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือมีราคาหรือมีมูลคามากกวา
ที่กำหนดไวใน ขอ 5 ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี
มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สถาบันหรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระทำได
เพื่อใหวินิจฉัยวามีเหตุผลความจำเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรับทรัพยสิน
หรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไมในกรณีที่ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหนวยงาน
หรือสถาบันหรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด มีคำสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว
ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันที ในกรณีที่ไมสามารถคืนใหไดใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบ
ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน ดั ง กล าวให เป น สิ ท ธิ ข องหน ว ยงานที่ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ผู นั้ น สั ง กั ด โดยเร็ ว เมื่ อ ได
ดำเนิ น การตามความในวรรคสองแลว ให ถือวาเจาหน าที่ของรัฐ ผูนั้น ไมเคยไดรับ ทรัพยสิน หรือประโยชน
ดังกลาวเลยในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดำรงตำแหนงผูบังคับบัญชา ซึ่ง
เปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
หรือเป น กรรมการ หรือผู บ ริห ารสูงสุ ดของหน วยงานของรัฐใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับ การรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูมีอำนาจแตงตั้งถอดถอนสวนผูที่ดำรงตำแหนงประธานกรรมการและกรรมการ
ในองค ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ผู ด ำรงตำแหน งที่ ไม มี ผู บั งคั บ บั ญ ชาที่ มี อ ำนาจถอดถอนให แ จงต อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผู
ไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่ง เปนผูดำรงตำแหนง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิก
สภาทองถิ่น ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น ตอประธานสภา
ผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาทองถิ่นที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนสมาชิก แลวแตกรณีเพื่อ
ดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ขอ 8 หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้ใหใช
บังคับผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวยการใหขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออก
จากตำแหนงหนาที่และยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอย
ตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมนำความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนญาติ พี่นอง พรรคพวกเพื่อน
ฝูงหรือผูมีบุญคุณสวนตัวมาประกอบการใชดุลยพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติตอบุคคล
นั้นตางจากบุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง
(๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอำนวย ความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาต โดยชอบดวยกฎหมาย
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(๓) ไมกระทำการใด หรือดำรงตำแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัวซึ่งกอใหเกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบ ของหนาที่ ทั้งนี้ ในกรณีมีความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยใหขาราชการผูนั้น ยุติการกระทำดังกลาวไวกอนแลวแจงใหผูบังคับบัญชา หัวหนาสวน
ราชการและคณะกรรมการ จริยธรรมพิจารณาเมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเปน ประการใด แลวจึง
ปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในหน ว ยงานโดยตรงหรื อ หน า ที่ อื่ น ในราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลักใน
กรณีที่มีความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการหรือประโยชนสวนรวมกับประโยชนสวนตนหรือสวน
กลุม อันจำ เปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด ตองยึดประโยชนของทางราชการและประโยชนสวนรวมเปนสำคัญ
การใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตำแหนงหนาที่และไมกระทำการอัน
เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน และประโยชนสวนรวมโดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอื่นเรียกรับ หรือยอมจะรับของขวัญ
แทนตนหรือญาติของตน ไมวากอนหรือหลังดำรงตำแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของ
กับการปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคล
ทั่วไป
(๒) ไมใชตำแหนงหรือการกระทำการที่เปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใดเพราะมีอคติ
(๓) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการการดำเนินการ หรือการทำนิติกรรมหรือสัญญาซึ่ง
ตนเองหรือบุคคลอื่น จะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
ตัวอยางพฤติกรรมผลประโยชนทับซอนที่พบเห็นบอย
1. การนำทรัพยสินของหนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว เชน ใชโทรศัพทของหนวยงานติดตอธุระ
สวนตัว นำรถราชการไปใชในธุระสวนตัวเปนตน
2. การใชอำนาจหนาที่ชวยญาติหรือบุคคลอื่นใหเขาทำงาน
3. การใชขอมูลของหนวยงานเพื่อแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง เจาหนาที่ของรัฐทราบ
มาตรฐาน (spec) วั สดุ อุป กรณ ที่ จะใชในการประมูลแลวใหขอมูล กับ บริษัทเอกชนเพื่อใหไดเปรียบในการ
ประมูล
4. การรับงานนอกแลวกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของตน เจาหนาที่ของรัฐอาศัยตำแหนง
หนาที่ทางราชการรับจางเปนที่ปรึกษาโครงการใหบริษัทเอกชน เจาหนาที่รัฐนำเวลาราชการไปทำงานสวนตัว
5. การนำบุคคลากรของหนวยงานมาใชเพื่อประโยชนสวนตน
6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชนอื่นใด สงผลใหมีการตัดสินใจที่เอื้อ
ประโยชน แกผูใหสินบนหรือบุคคลอื่น
7. การเข าทำงานหลั งออกจากงานเดิ มโดยใช ความรู ประสบการณ หรืออิ ทธิ พ ลจากที่ เคยดำรง
ตำแหนงมารับงาน หรือเอาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง เชน เคยทำงานเปนผูบริหารหนวยงานกำกับ
ดูแลกิจการโทรคมนาคม แลวไปทำงานในบริษัทผูใหบริการโทรศัพท
8. การลัดคิวใหกับผูใชบริการที่คุนเคย
9. การสงเสริมหรือสนับสนุนใหผูรวมงานแสวงหาประโยชนสวนตน
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10. การใหของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังความกาวหนา หรือหวังผลประโยชนที่มิชอบ
11. การซื้อขายตำแหนง การจายผลประโยชนทั้งที่เปนตัวเงินและประโยชนรูปแบบอื่นเพื่อใหไดมาซึ่ง
การเลื่อนระดับ ตำแหนง หรือความดีความชอบพิเศษ
12. การเพิกเฉยตอการรักษาผลประโยชนสวนรวม
13. การเรียกรองผลตอบแทนจากการใชอิทธิพลในตำแหนงหนาที่เพื่อสงผลที่เปนคุณแกฝายใดฝาย
หนึ่งโดยไมเปนธรรม
14. การที่มีหนาที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แลวเขามีสวนไดเสียเพื่อประโยชนของ
ตนเอง หรือผูอื่น
15. การใชตำแหนงหนาที่หาประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพอง เชน เจาหนาที่ของรัฐ
ใชอำนาจหนาที่ทำใหบริษัทของตนหรือครอบครัวไดงานรับเหมาของรัฐ เจาหนาที่ฝายจัดซื้อจัดจางทำสัญญา
ซื้ออุปกรณสำนักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง

