คานา
ประเทศไทยได้พยายามแก้ปัญหาการทุจริ ตในระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ
บูรณาการทุกภาคส่วนให้เห็นถึงภัยร้ายที่ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล อีกทั้งเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเนื่องในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ที่เป็นในรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น เชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่นๆ มากมาย ส่ งผลกระทบทางลพในงกล้าง
รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีการผลักดันแนวทางการปฏิบัติมาตรการป้องกันและ
ปราบปราม เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการต่อต้านการทุจริตและสร้างการรับรู้
ในทุกภาคส่วน ที่ส่งผลต่อทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐในอนาคต
กลไกสาคัญในการป้องกันการทุจริตและช่วยฟื้นฟูและช่วยส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกใน
ภาครัฐให้แก่ระบบราชการไทยนั่นคือ ระบบคิด เพราะระบบการคิดที่สร้างปัญหาให้แก่สังคมคือ ระบบการ
คิดที่ไม่สามารถแยกเรือ่ งประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก
เห็นแก่ประโยชน์ของเครือญาติและพวกพ้องสาคัญกว่าประโยชน์ของประเทศชาติ ระบบการคิดดังกล่าวจึง
เป็นต้นเหตุสาคัญที่จะนาไปสู่การทุจริต ดังนั้น แนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืนต้องเริ่มต้นแก้ไข
ที่ตัว บุคคล โดยการปรับเปลี่ยนระบบการคิดของคนในสังคมให้สามารถแยกแยะได้ว่า “เรื่องใดเป็น
ประโยชน์ส่วนต้น และเรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม”
ด้ว ยเหตุผลดังกล่าว โรงพยาบาลสตู ล จึงได้จัด ทาคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of
Interest) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ร่วมสร้างวัฒนธรรม
สุจริต สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป
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ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อน”หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ ส่ วนตนอยู่
และมีการใช้อิทธิพลตามอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิด ผลประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิด
ผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน
หรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรค
พวก เข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจากัด หรือการที่บุคคล
ผู้มีอานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรื ผลประโยชน์
จากทางราชการโดยมิชอบ ฯลฯ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากล คือ Organization For Economic
Cooperation and Development (OECD) นิยามว่า เป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ สาธารณะที่มีผลต่อ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐดังนี้ความสัมพันธ์ระหว่าง
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ กั บ รั ฐ สถานะของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ นั้ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ 2 สถานะ สถานะหนึ่ ง
คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ ซึ่งเป็นบุคคลที่ทางานให้กับรัฐหรือตัวแทนของรัฐ กับ
อีกสถานะหนึ่ง คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นเอกชนคนหนึ่ง
นิยามศัพท์และแนวคิดสาคัญ

• ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interest)
“ผลประโยชน์” คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทาง
บวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียง
ผลประโยชน์ด้านการ งานหรือธุรกิจของ เจ้าหน้าที่แต่รวมถึง
คนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพื่อน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใด
เจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้น
ก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์ส่วนตน มี 2 ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน
(non-pecuniary) ผลประโยชน์ ส่ว นตนที่เ กี่ย วกับ เงิ น ไม่ ได้ เกี่ย วกั บการได้มาซึ่ง เงิน ทองเท่ านั้ น แต่ยั ง
เกี่ยวกับการเพิ่มพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ตาแหน่งในบริษัทที่
รับงานจากหน่วยงาน รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่นสัมปทาน ส่วนลด
ของขวัญ หรือของที่แสดงน้าใจไมตรี อื่นๆ ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงินเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง
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บุคคลครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอื่นๆ เช่ น สถาบั น การศึ ก ษาสมาคม ลั ท ธิ แนวคิ ด
มักอยู่ในรูปความลาเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ ความคิดเห็นส่วนตัวก็
จัดอยู่ในประเภทนี้
หน้าที่สาธารณะ (Public Duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ทางานให้ ภาครัฐ คือ การให้ความสาคัญ
อันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) คนเหล่านี้ ไม่จากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งระดั บ
ท้องถิ่นและระดับประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนอื่นๆทีท่ างานให้ภาครัฐเช่น ที่ปรึกษาอาสาสมัคร
ผลประโยชน์สาธารณะ คือ ประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของ ผลประโยชน์ของปัจเจก
บุคคลและไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์ สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย
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แนวทางการปฏิบัตงิ านเพื่อป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน
1. แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
1) การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตาแหน่ง (ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
- ก่อนเข้ามารับตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลนั้น ๆ จะต้องเตรียมตัวโดยตรวจสอบ
ตนเอง คู่สมร บุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการดาเนินกิจการใด ๆ บ้าง
- ในขณะทีต่ นเองอยู่ในสถานะของเอกชนที่ได้ทาธุรกิจหรือท าการค้าไว้กับรัฐ โดยจะต้อง
ตรวจสอบการเป็น คู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือการเป็นกรรมการผู้จัดการ
การถือหุ้นหรือการเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการหรือการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนต่าง ๆ ว่ามี
หรือไม่อย่างไร และต้องสารวจกิจกาต่าง ๆ ของ คู่สมรส รวมถึงการศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
2) การปฏิบัติหน้าที่หรือดารงตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่ง เช่น ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐต้องไม่ดาเนินกิจการใด ๆ ที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ ประโยชน์ส่วนรวม ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 100
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต
- คู่สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตได้ ห้าม คู่สมรสมิให้ดาเนินกิจการใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมไว้ด้วย
3) การดาเนินกิจการในภายหลังที่พ้นจากตาแหน่ง
(พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยังไม่ถึง 2 ปี)
- กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ตามมาตรา
100 ได้บัญญัติ ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม โดยห้ามดาเนินกิจการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี นับแต่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากตาแหน่งเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ในตาแหน่งนั้น ๆ แล้ว ทั้งนี้ได้
ห้ามการดาเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย
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2. กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์
คาแนะนา : ท่านควรดาเนินการดังนี้
ในการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆท่านควรพิจารณาตอบคาถาม 3 ข้อนี้ เพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจ ว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น ๆ คือ
1) เราควรรับหรือไม่: ตามหลักการทางจริยธรรม แม้ว่าเราไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่
สามารถปฏิเสธได้ หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกัน ในสังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมที่จะรับอย่างยิ่ง ดังนี้
- ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด ๆ หรือการรับเงินสดหรือสิ่งใด
ๆ ที่สามารถ เปลี่ยนเป็นเงินได้ เช่น หุ้น พันธบัตร หรือล็อตเตอรี่ ฯลฯ ล้วนเข้าข่ายการ
รับสินบน และเป็นการฝ่าฝืน ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนทั้งสิ้น
- ทั้งนี้ หากได้รับการเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงิน สิ่งที่ควรนามาเป็นเหตุผลในการ
ตัดสินใจ คือให้ พิจารณาว่า ทาไมเขาจึงเสนอของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวให้เรา
และการเสนอของดังกล่าวนั้นมีผล ต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่ หรือควร
พิจารณาบนหลักการปฏิบัติงานในภาครัฐ ที่อยู่บน พื้นฐานว่า การกระทาและการ
ตัดสินใจใด ๆ จะต้องกระทาด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ ส่วนเสียในการ
ให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม
ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ ผลประโยชน์
ให้กับองค์กร ของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ทาให้สั่นคลอนความเชื่อถือไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อ
รัฐ และทาให้เกิดความไม่ เป็นธรรมในสังคม
2) เราควรรายงานการรับหรือไม่ :ท่านควรมีแนวทางพิจารณา ดังนี้
- ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป
เครื่องประดับ โบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็ถือว่า ของขวัญนั้น ๆ เป็นทรัพย์สิน
ขององค์กรไม่ว่าจะมีราคาเท่าใด
- ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่ อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า 3,000 บาท ไม่
ต้องรายงาน หรืออาจเก็บเป็นของตนเองได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
ปูองกัน และปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลั กเกณฑ์การรับทรัพย์สิ นหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
- ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3,000 บาท ต้อง
รายงานหน่วยงาน และลงทะเบียนไว้
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- ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง 3,000 – 15,000 บาท และ
เจ้าหน้าที่มี ความจาเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ รัฐคนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่
- ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์มีค่าทางการตลาดมากกว่า 15,000 บาท ให้ส่งมอบเป็น
ทรัพย์สินของ องค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจ
พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป
เช่น ของขวัญ ในการย้า ยหน่ ว ยงาน ขณะด ารงตาแหน่ง เดิม ของขวัญ ในโอกาส
เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เป็นต้น
- ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ คุณค่าของของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คน
เดียวกัน กลุ่ม เดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพั นธ์กันหลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่า
มากกว่า 3,000 บาท ต้อง รายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
- ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้รับบริการแม้จะ
ต่างคนต่างกลุ่ม เพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า
3,000 บาท ต้องรายงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น
- ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับการเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ
(ประชาชนและ องค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่าเสมอบ่อยครั้ง อาจทาให้เกิดข้อสงสัยจาก
ประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบและ คาดหวังว่าจะได้รับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ
- เงิ น สดหรื อ สิ่ ง ใด ๆ ที่ ส ามารถเปลี่ ย นเป็ น เงิ น ได้ ต้ อ งปฏิ เ สธไม่ รั บ ไม่ ว่ า จะอยู่ ใ น
สถานการณ์ใด ๆ 3) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
- ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท
- หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง 3,000 – 15,000 บาท ส่วนราชการต้องพิจารณา
ตัดสินว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ นั้น ๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่
- หากราคามากกว่า 15,000 บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ และส่วน
ราชการพิจารณา ตัดสินว่า จะใช้ประโยชน์อย่างไร 3. หากฝ่าฝืนจะมีโทษอย่างไร การมี
พฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่เข้าข่ายประเภทของผลประโยชน์ทั บซ้อน หรือมีพฤติกรรมที่
พร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ย่อมส่งผลให้ถูก
ลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงขั้นไล่ออก ขึ้นอยู่กับความ ร้ายแรงของการฝ่า
ฝืน หากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญา
ด้วย
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ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
สามารถให้ความสาคัญอันดับต้น แก่สิ่งนี้โดย
- ทางานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทางานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ
- ให้ความสาคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะมีความคาดหวังว่า เจ้าหน้าที่ต้องจากัด
ขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทาหน้าที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทาหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- หลี กเลี่ ยงการกระทา/กิ จกรรมส่ วนตนที่ อาจทาให้ คนเห็น ว่าได้ประโยชน์ จากข้ อมู ลภายใน
- หลีกเลี่ยงการใช้ตาแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อ ประโยชน์ส่วนตน
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อานาจ หน้าที่
- ไม่ใช้ประโยชน์จากตาแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตาแหน่งขณะที่ไปหาตาแหน่ง
งานใหม่
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ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (Actual )มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น
2. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (Perceived & Apparent) เป็นผลประโยชน์ ทับซ้อนที่คนเห็ น
ว่ามีแต่จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้ อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็ อ า จ น า ม า
ซึ่งผลเสียมากกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพี ยงแต่จะต้องประพฤติตน
อย่างมีจริยธรรม เท่านั้น แต่จะต้องทาให้คนอื่นๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง
3. ผลประโยชน์ ทับ ซ้อ นที่ เป็ นไปได้ (Potential) ผลประโยชน์ ส่ว นตนที่ มีใ น ปัจ จุบั น
อาจจะทับซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต สาหรับหน้าที่ทับซ้อน (Conflict of Duty) หรือ
ผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน
(Competing Interests) มี ๒ ประเภท
3.1 เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานและ
เป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจาหน่วยงานด้วย ปัญ หาจะเกิด เมื่อ ไม่ส ามารถแยกแยะบทบาท
หน้ าที่ทั้งสองออกจากกัน ได้ อาจทาให้ ทางานไม่มีประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่ งเกิด ความผิด พลาดหรือ
ผิดกฎหมายปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกัน ปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมี
ปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหน่วยงานที่มีกาลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทางาน
บางอย่าง ที่คนอื่นๆ ทาไม่ได้ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่อง ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์
ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
3.2 เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่ มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทาบทบาท
หน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทาให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนามาใช้เป็นประโยชน์แก่การทาบทบาท
หน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ผลเสีย คือ ถ้านาข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบ หรือความเอียง/
อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อน เป็นปัญหาผลประโยชน์ ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการ
จัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทาหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัด การผลประโยชน์ทับซ้อน
ก็สามารถ นามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้
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รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การหาประโยชน์ให้ตนเอง
การรับผลประโยชน์จากการที่ดารงตาแหน่งหน้าที่
การใช้ทรัพย์สนิ ของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
การใช้ขอ้ มูลลับของทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง
การรับงานนอกแล้วส่งผลต่อความเสียหายของหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
การทางานหลังจากออกจากตาแหน่ง และเอือ้ ประโยชน์ตอ่ บริษัท
การให้ของขวัญ ของกานัล เพื่อหวังความก้าวหน้า
การช่วยญาติมติ รให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรมในหน่วยงานทีต่ นมีอานาจ
การซื้อขายตาแหน่งการจ่ายผลประโยชน์ทงั้ ที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รปู แบบอื่นเพื่อให้
ได้มาซึง่ การเลื่อนระดับตาแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ
ผูต้ รวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ทาบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูก
ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยตาแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อให้
บริษัทเอกชนทีว่ ่าจ้างนัน้ เกิดความน่าเชือ่ ถือกว่าบริษทั คู่แข่ง
ข้าราชการครูที่สอนไม่เต็มที่ในเวลาราชการและต้องการให้นักเรียนไปเรียนพิเศษ กับตน
นอกเวลาราชการ
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้านจึงบอกให้ญาติพี่ น้องไปซือ้ ที่ดนิ
บริเวณโครงการดังกล่าวนั้น เพื่อขายให้กับราชการในราคาที่สูงขึ้น
เจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมทราบมาตรฐาน (SPEC) วัสดุอปุ กรณ์ที่จะใช้ ในการวาง
โครงข่ายโทรคมนาคมแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนทีต่ นรู้จกั เพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล
การทีน่ ักการเมืองในจังหวัดขอเพิ่มงบประมาณเพื่อนาโครงการตัดถนน สร้าง สะพานลง
ในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อของสะพาน
การทีร่ ัฐมนตรีอนุมัตโิ ครงการไปลงในพื้นที่หรือในบ้านเกิดของตนเอง
การใช้งบสาธารณะในการหาเสียง
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรา 100 การขั ด กั น ระหว่ า งประโยชน์ส่ ว นบุ คคลและประโยชน์ส่ ว นรวม และมาตร 103
ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่มีเจตนาเพื่อป้องกัน
มิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริต การเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องมาตรา 100 และมาตร 103 ให้กับ
ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงเป็นภารกิจสาคัญ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
ดังกล่าวได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎหมาย
มาตรา 100 ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่รัฐตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังนี้
1. นายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรี
3. ผู้บริหารท้องถิ่น
4. รองผู้บริหารท้องถิ่น
รวมถึงคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว โดยให้ถือว่าการดาเนินการใด ๆ ของคู่สมรสที่ฝ่าฝืน
มาตรา 100 เป็นการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นด้วย นอกจากนี้ ยังบังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว
ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึง 2 ปีด้วย
เจตนารมณ์ เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมถึง
ปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ป้อ งกั น การทุ จ ริ ต อัน เกิ ด จากเจ้ า หน้ า ที่ ข องรัฐ มี ผ ลประโยชน์ ทั บซ้ อ นหรื อเกิ ด การขั ด แย้ ง กัน ระหว่ า ง
ประโยชน์ ส่ว นบุคคลและประโยชน์ส่ว นรวม จึงห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม สถานการณ์ที่ผู้มีอานาจตัดสินใจ
อยู่ในสภาพสับสนระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม โดยมีแรงจูงใจให้การตัดสินกาจ
ประโยชน์ส่วนตน ส่งผลให้การใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจของผู้นั้นขาดความอิสระไม่เป็นกลาง เบี่ยงเบน
ออกจากหลักการบริหารเพื่อประโยชน์สาธารณะ
การรับโทษ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนบทบัญญัติต้องได้รับโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน
60,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่
ราชการ หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย ยกเว้น กรณีคู่
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สมรสของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทาการฝ่าฝืนมาตรา 100 หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่า ตนเอง
ไม่ได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการที่คู่สมรถของตนกระทาการนั้น ๆ ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่มีความผิด
การดาเนินการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา
100
- เป็นคู่สัญญา หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับหน่วยงานที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีอานาจกากับดูแล
ควบคุม ตรวจสอบหรือดาเนินคดี
- เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือถือหุ้นในบริษัท ที่เป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ที่ตนเอง
ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีอานาจกากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดาเนินคดี
- เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานลูกจ้าง ในธุรกิจเอกชนที่อยู่ภายใต้ การกากับ ดูแล
ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิ บัติหน้าที่ในฐานะเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม
หรือประโยชน์ของทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ข้อยกเว้น ของมาตรา 100 กรณีพ้นจากการดารงตาแหน่งมาแล้วยังไม่ถึง 2 ปี สามารถเป็นผู้ถือ
หุ้นได้ไม่เกิน 5% จากจานวนหุ้นทั้งหมด ที่จาหน่ายในบริษัทมหาชนจากัด ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่บริษัทที่เป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ที่ห น่วยงานของรัฐ
ถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน
มาตรา 103 คือ กฎหมาย ป.ป.ช. ที่ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคล นอกจากมีกฎหมายบัญญัติให้รับได้ เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดโดยชอบธรรม
ตามหลักเกณฑ์และจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด มาตรา 103 ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุก
ตาแหน่ง และบังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึง 2 ปี
เจตนารมณ์ ของมาตรา 103 เพื่อไม่ให้การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จากบุ คคลในโอกาสต่ า ง ๆ มี อิ ท ธิพ ลต่ อการปฏิบั ติ ห น้า ที่ ซึ่ง เป็ น สาเหตุห นึ่ ง ของการขั ด กั น ระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตาแหน่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อยกเว้น ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้
1. หากเป็นการรับตามกฎหมายกาหนดไว้ อาทิ เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเดินทาง ค่ารับประทานอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร
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2. หากเป็นการรับโดยธรรมจรรยา
หลักเกณฑ์ จานวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้จากบุคคลโดยธรรมจรรยา
1. รับจากญาติตามจานวนที่เหมาะสม ตามสมควรแก่ฐานะของผู้ให้ ตามสมควรแก่เหตุการณ์
2. รับจากบุคคลอื่น (รวมถึงนิติบุคคลทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ) ที่มีราคาหรือมูลค่าใน
การรับจากบุคคลอื่น แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท
3. รับจากการให้ที่เป็นลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้ไม่ได้ระบุว่าให้ใคร ไม่ว่าจะมี
มูลค่าเท่าใด หรือให้เป็นส่วนตัวที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท โดยมีความจาเป็นต้องรับไว้เพื่อรักษา
มิตรภาพ หรือ ความสัมพันธ์อันดี เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับต้องรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่เหตุผลที่จะอนุญาตให้รับไว้เป็นของส่วนตัว เจ้าหน้ าที่ของรัฐต้องส่ง
มอบทรัพย์สินดังกล่าวให้หน่วยงานที่ตนสังกัดโดยทันที
กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท หากเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความ
จาเป็นที่ต้องรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท เพื่อรักษาไมตรี หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจาเป็นสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ หากผู้บังคับบัญชามีคาสั่งไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้
ต้องคืนทรัพย์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากไม่สามารถคืนได้ให้ส่งมอบให้กับหน่วยงานที่ตนสังกัดโดยเร็ว
กรณีผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งต่อผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอน
กรณี เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ไ ด้ พ้ น จากการเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ไปแล้ ว ยั ง ไม่ ถึ ง สองปี ใ ห้ แ จ้ ง ต่ อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
โทษของผู้ฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามมาตรา 103
ต้องได้รับโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ โดยถือเป็นความผิดฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
หากการรับทรัพย์สินเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้ าที่ ถือ
เป็นการกระทาความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบน ตามประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่ 5 – 20 ปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 2,000 – 40,000 บาท หรือประหารชีวิต
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สาระสาคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2560
1. กาหนดนิยาม คาว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” “หน่วยงานของรัฐ”“ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง”
“กฎ” “คู่สมรส” “ญาติ” “โดยทุจริต” “ประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้”“ปกติประเพณีนิยม”
2. กาหนดหลักการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่หรือกระทาการโดยยึดประโยชน์ส่วนรวม
ของรัฐและประชาชนเป็นสาคัญ สุจริตและเที่ยงธรรม ไม่กระทาการที่จะก่อให้เกิดความไม่เชื่อถือหรือความ
ไม่ไว้วางใจและไม่กระทาการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
3. กาหนดการกระทาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมได้แก่ การใช้ข้อมูลภายในของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ ซึ่งตนได้รับหรือรู้จากการปฏิบัติราชการโดย
ทุจริต การริเริ่ม เสนอ จัดทา หรืออนุมัติโครงการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐโดยทุจริต การใช้
ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ไปเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เป็นต้น
4. กาหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอัน
อาจคานวณเป็นเงินได้ในการที่เจ้าหน้ าที่ของรัฐปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่ของตนหรือตามที่ไ ด้รับ
มอบหมาย และกาหนดห้ามคู่สมรสและญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย
5. กาหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากตาแหน่งหน้าที่ยังไม่ถึงสองปี เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา
ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง หรือดารงตาแหน่งอื่นในธุรกิจของเอกชนซึ่งเคยอยู่ภายใต้อานาจหน้าที่
ของตน และรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นจากธุรกิจของเอกชนดังกล่าวเป็ นพิเศษ กาหนดห้ามมิให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากตาแหน่งหรือออกจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐ กระทาโดยประการใด ๆ
ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือใช้ความลับดังกล่าวไปโดยทุจริต
6. กาหนดหลักเกณฑ์กรณีสานักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญาของรัฐกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
ร่างสัญญาของรัฐทาขึ้นโดยทุจริตหรือมีลักษณะเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ ให้แจ้งความเห็นไปยัง
หน่วยงานของรัฐซึ่งจะเป็นคู่สัญญาและหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นสังกัดอยู่ และให้เสนอร่างสัญญา
พร้ อ มความเห็ น ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ห รื อ องค์ ก รที่ มี อ านาจบั ง คั บ บั ญ ชา และคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เพื่อดาเนินการต่อไป
7. กาหนดให้สัญญาของรัฐที่กระทาโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการทาหรือให้ความ
เห็ น ชอบสัญญานั้ น โดยทุจริต หรือมีลักษณะเป็นการขัด กันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม ให้มีผลเป็นโมฆะหรือให้ดาเนินการตามสัญญาต่อไป หรือให้มีผลเป็นโมฆะเฉพาะส่วน แล้วแต่กรณี
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8. กาหนดให้กรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่าสัญญาใด มีลักษณะตามมาตรา 12
ให้เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่ าการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบหรือจัดทาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสานวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการตามมาตรา ต่อไป
9. กาหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีสิทธิยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีโครงการของรัฐที่มี
เหตุอั น ควรเชื่อได้ว่าเข้าลักษณะเป็น การทุจริต หรือการขัด กันระหว่ างประโยชน์ดังกล่าวมีผลทาให้ รั ฐ
เสียประโยชน์อย่างร้ายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นนัยสาคัญ
ในการทาโครงการดังกล่าว โดยในกรณีนี้ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นคาร้องต่อ ศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบภายในสองปีนับแต่วันเริ่มโครงการ เพื่อสั่งให้ยุติหรือสั่งให้นาโครงการดังกล่าวกลับ
ไปทบทวนใหม่เพื่อแก้ไขให้รัฐไม่เสียประโยชน์
10. กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องแสดงข้อมูลและรายได้จากการดารงตาแหน่งการประกอบอาชีพ
วิชาชีพหรือกิจกรรมอื่น ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
11. กาหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให้มีหน่วยงานพิเศษขึ้นภายในสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อรับผิดชอบในการกากับดูแลและการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
นี้ และกาหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดทาข้อกาหนดและคู่มือการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ
12. กาหนดให้นาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาใช้บังคับแก่การดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม
13. กาหนดบทกาหนดโทษทางอาญา กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้
14. กาหนดมิให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ตนสังกัด หรือที่ตนปฏิบัติ
หน้ าที่อยู่ ไปเพื่อประโยชน์ ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกฎ หรือ
ทรัพย์สินนั้นมีราคาเล็กน้อย มาใช้บังคับจนกว่าจะมีระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินตามที่กาหนด
และกาหนดมิให้นาบทบัญญัติการห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากตาแหน่งหน้าที่ทางานในธุรกิจมาใช้บังคับ
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากตาแหน่งหน้าที่ไปก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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15. กาหนดให้ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด และประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของตน

16

ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
คนหลวงใช้เงินหลวง
นางวันดี ตาแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขปฎิบัติงาน ได้รับแต่งตั้งให้เป็น กรรมการเก็บรักษาเงิน
และเป็น เจ้าหน้ าที่การเงิ น รับผิด ชอบงานการเงิน และบัญชี และมีอานาจลงนามในใบถอนเงินร่ว มกั บ
เจ้าหน้าที่รายอื่น นางวันดีได้ถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของสถานีอนามัย นาไปใช้จ่ายในเรื่องส่วนตัว
จานวน 300,000 บาท ต่อมาได้นาเงินจานวนดังกล่าวมาคืนให้ กับทางราชขการแล้ว และพบว่า มีการเบิก
จ่ายเงินโดยไม่มีเอกสาร หลักฐานประกอบการจ่ายจานวน 200,000 บาท นางวันดีให้การรับสารภาพว่าตน
ได้จัดทาเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินเท็จขึ้นมาใหม่ เพื่อให้มีจานวนเงินคงเหลืออยู่จริงตรงตาม
รายงานงบเดือนส่งให้สานักงานสาธารณสุขอาเภอเพื่อประกอบการจัดทาบัญขีเกณฑ์คงค้าง
พฤติการณ์ของนางวันดี ดังกลาาว เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฎิบัติหรือละเว้นการ
ปฎิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตตามมาตรา 85(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ
ยาดีส่วนตัว
นายไชยา ตาแหน่ งนั ก วิช าการสาธารณสุ ขช านาญการ ได้ ให้บ ริการรั กษาพยาบาลแก่น างนก
และสามี บนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โดยนายาฉีดแก้เวียนศีรษะและยาบารุงวิตามินซึ่งเป็น
ยาส่ว นตัว ของตนเองฉีด ให้กับผู้ป่ว ยทั้งสองคนๆ ละ 1 เข็ม และเรียกเก็บเงินเพื่อประโยชน์แก่ต นเอง
เป็นจานวน 200 บาท โดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ นอกจากนี้นายไชยายังเคยนายาส่วนตัวมาฉีดให้กับ
ผู้มารับบริการบนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและเก็บเงินเป็นส่วนตัวเป็นจานวนหลายครั้ง
พฤติกรรมของนายไชยา ดังกล่าว เป็ นการกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา และฐานอาศั ย ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ร าชการของตนเอกหาประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ต นเอง ลงโทษ
ตัดเงินเดือน จานวน 4% เป็นเวลา 1 เดือน

ยักยอกยา
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นายยา ตาแหน่งเภสัชกรปฎิบบัติการ ได้ยักยอกยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอิฟรีดรีนที่ตนดาเนินการสั่งซื้อจาก
บริษัทยาของเอกชน รวมจานวน 200,000 เม็ด โดยยาดังกล่าวจานวน 50,000 เม็ด ได้มีการสั่งซื้อในนามของ
โรงพยาบาลและนาเข้าคลังยาของโรงพยาบาลตามระบบ ส่วนอีกจานวน 150,000 เม็ดนั้น ได้สั่งซื้อในนามของ
โรงพยาบาลแต่น ายาเข้าร้ าน และจ่ ายเงิน เอง โดยการสั่ ง ซื้อในส่ ว นนี้น ายยาได้ ทาการปลอมลายมือชื่ อของ
ผู้อานวยการโรงพยาบาล เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสั่งซื้อยาและได้นายาดังกล่าวไปขายให้แก่บุคคลภายนอก
พฤติการณ์ของนายยาดังกล่าว เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฎิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติ
หน้าที่ราชการโดบยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฎิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติ
หน้าทีราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ของ ผอ.
นางงามตา ข้าราชการเมื่อครั้งเป็นนายแพทย์ประจาโรงพยาบาลได้นาเลือดและสิ่งส่งตรวจชันสูตร
จากคลินิกของตนเองไปให้งานชันสูตรของโรงพยาบาลที่ตนปฏิบัติงานอยู่ทาการตรวจวิเคราะห์และได้มีการ
ช าระเงิ น ค่ า บริ ก ารให้ กั บ โรงพยาบาล แต่ เ มื่ อ นางงามตาได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลกลับไม่มีการจ่ายเงินค่าบริการสิ่งส่งตรวจชันสูตรจากคลินิกของตนเองให้กับโรงพยาบาล เป็น
เวลา 10 ปี รวมเป็นเงิน 900,000 บาท ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจชันสูตรก็ไม่กล้าติดตามทวง
ถามหรือเรียกเก็บเงินจากผู้อานวยการ และนางงามตาในฐานะเป็นเจ้าของคลินิกและเป็นผู้อานวยการ
โรงพยาบาล ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานก็ไม่ได้ใส่ใจตรวจสอบหรือสอบถามถึงค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลยังไม่ได้
รับชาระเงิน ทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลานาน
เกือบสิบปี จนกระทั่งมีการร้องเรียนเรื่องนี้ ขึ้น นางงามตาจึงนาเงินค่าบริการชันสูตรทั้งหมดมาชาระให้กับ
ทางโรงพยาบาล
พฤติกรรมของนางงามตา ดังกล่าวเป็นการกระทาผิดอันได้ซื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ลงโทษปลดออกจากราชการ
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ประมวลจริยธรรม

ข้าราชการพลเรือน ได้กาหนดแนวทางให้ ข้าราชการประพฤติปฏิบัติ

รวม 10 ประการ สรุปได้ดังนี้
1. ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรม
2. ข้าราชการต้องมีจิตสานึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
4. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่ และไม่กระทาการอันเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม
5. ข้าราชการต้องเคารพ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
6. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน โดยมี
อัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
7. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด และรวดเร็ว ไม่
ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้มาจากการดาเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
8. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ และมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด
9. ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
10. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม
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หน้านี้ให้ใส่ข้อบังคับสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป. ปี 2560
(ในส่วนของ สสจ. ปริ้นเอกสารตัวข้อบังคับแนบค่ะ)
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แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวง
สาธารณสุข
MOPH code of Conduct

1. ดารงตนตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
2. ตรงต่อเวลา ใช้เวลาให้คุ้มค่า/มีประสิทธิภาพ
3. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ร่วมเป็นหูเป็นตา ไม่อดทนต่อการทจุรติทุกรูปแบบ
5. เป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ ให้กับประชาชน
6. เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจเรียนรู้
7. เข้าถึง พึ่งได้ ใส่ใจบริการ
8. ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อม
9. รับฟังความเห็นต่าง สร้างสัมพันธภาพต่อเนื่อง
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ภาคผนวก

คาสั่งโรงพยาบาลสตูล
ที่
/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสตูล
---------------------------------------ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้กาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ
พลเรือนในการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ โดยต้องแยกเรื่องส่วนตัว
ออกจากตาแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
และต้องละเว้นการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทา
การอันเป็นขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สอดคล้องกับกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างทัศนคติ ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่อผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลบากรในสังกัด
โรงพยาบาลสตูล ได้ส่งเสริมวัฒนธรรมการทางานที่ดี รักษาศักดิ์ศรีข้าราชการพลเรือนให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธา
ของประชาชน
จึงแต่งตั้งคณะทางานจัดทาคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Confiict of Interest)โรงพยาบาล
สตูล ประจาปี พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้
1. ผู้อานวยการโรงพยาบาลสตูล
2. นายเลอศักดิ์ วัฒยากร
3. นางมนุวดี เชาวโกวิทกุล
4. นางสมบูรณ์ อนันต์ประเสริฐ
5. นางกชพรรณ หยงสตาร์
6. นางสาวอินทิรา คณะแนม
7. นางเกษร ถนอมศรีมงคล

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการสังคม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

8. นายทีฆะ

นักจัดการงานทั่วไป

ภะรตะศิลปิน

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. 2561

ที่ปรึกษา
ประธาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและ
เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
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