คู่มือปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลงาว
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง

คานา
ปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงพยาบาลงาว ได้แต่งตั้งคณะทางานเพื่อวิเคราะห์ ความเสี่ยง เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง พบว่า การใช้รถทางราชการเป็น
ประเด็นที่มีปัจจัยความเสี่ยงสูงเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อป้องกันปัญหาความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน
การใช้รถทางราชการ และสอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการใช้รถ
ทางราชการ โดยปรับปรุงเพิ่มเติมแนวทางดังกล่าวไว้ในคู่มือการบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของโรงพยาบาลงาว
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด โรงพยาบาล
งาวทุกระดับทุกคน รวมทั้งผู้ที่สนใจศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เกี่ ย วกั บ การใช้ ร ถราชการ เพื่ อ ให้ ก ารใช้ ร ถของทางราชการเป็ น ไปตามระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลงาว
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๒. ความหมายและประเภทของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม
๓. การกระทาที่อยู่ในข่าย Conflict of Interests
๔. ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
๕. การให้-การรับของขวัญและผลประโยชน์
๖. เราควรรับหรือไม่
๗. เราต้องรายงานหรือไม่
๘. เราจะเก็บรักษาไว้ได้หรือไม่
๙. การรับของขวัญและผลประโยชน์: กุญแจแห่งความเสี่ยง
๑๐. โมเดลสาหรับการตัดสินใจ
๑๑. การใช้รถราชการ
๑๒. ตารางสรุปตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มต่างๆ
๑๓. ภาคผนวก ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
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ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests Of Interests)
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of
interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับพื้นที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้กาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการในการป้องกันปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ดังปรากฏในหมวด ๒ ข้อ ๓ (๓) ข้อ ๕ (๑),(๒),(๓),
(๔) ข้อ ๖ (๑),(๒),(๓) ข้อ ๗ (๔),(๕) ข้อ ๘ (๕) ข้อ ๙ (๑) เป็นต้น
ความหมาย : สานักงาน ก.พ.
สถานการณ์หรือการกระทาของของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ผู้บริหาร)
มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนั้น
การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อ
กันมาจนไม่เห็นว่าเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทาความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่ วนรวม) แต่กลับตัดสิ นใจปฏิบัติห น้าที่โดย
คานึงถึงผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ยนไป จากเดิมที่นักการเมืองและ
นักธุรกิจเป็นบุคคลคนละกลุ่มกัน กล่าวคือในอดีต นักธุรกิจต้องพึ่งพิงนักการเมืองเพื่อให้นักการเมืองช่วยเหลือ
สนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งในบางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจต้องการนั้น มิ ได้รับการตอบสนองจากนักการเมืองทุกครั้ง
เสมอไป นักธุรกิจก็ต้องจ่ายเงินจานวนมากแก่นักการเมือง ในปัจจุบันนักธุรกิจจึงใช้วิธีการเข้ามาเล่นการเมือง
เองเพื่อให้ตนเองสามารถเข้ามาเป็นผู้กาหนดนโยบายและออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมได้ และที่สาคัญคือทาให้
ข้าราชการต่างๆ ต้องปฏิบัติตามคาสั่ง
ผลประโยชน์ทับซ้อน ภาษาไทยใช้อยู่ ๓ อย่าง
๑. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. ผลประโยชน์ขัดกัน

นิยามศัพท์และแนวคิดสาคัญ
ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวก
หรือทางลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่
แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพื่อน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือ
เสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์ ส่ ว นตน มี ๒ ประเภท คื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ เงิ น (pecuniary) และที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เงิ น
(non-pecuniary)
๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการ
เพิ่มพูน ประโยชน์หรือปกป้องการสู ญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ ว เช่น ที่ดิน หุ้น ตาแหน่งในบริษัทที่รับงานจาก
หน่วยงาน รวมถึงการได้มาซึ้งผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ หรือ
ของที่แสดงน้าใจไมตรีอื่นๆ
๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครองครัว หรือกิจกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความลาเอียง/อคติ/เลือกที่รัก
มักที่ชัง และมีข้อสังเกตว่าแม่แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้
 หน้าที่สาธารณะ (public duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ทางานให้ภาครัฐคือ การให้ความสาคัญ
อันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอื่นๆ ที่ทางานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร
 ผลประโยชน์สาธารณะ คือผลประโยชน์ ของชุมชนโดยรวม ไม่ใ ช่ผ ลรวมของผลประโยชน์ ของ
ปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ความสาคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้ โดย
- ทางานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทางานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้ ความส าคัญ อัน ดั บ ต้น แก่ ผ ลประโยชน์ ส าธารณะ มีค วามคาดหวั งว่า เจ้า หน้ าที่ที่ ต้องจากัดของเขตที่
ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทาหน้าที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทาหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- หลีกเลี่ยงการกระทา/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทาให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
- หลีกเลี่ยงการใช้ตาแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อานาจหน้าที่
- ไม่ใช้ประโยชน์จากตาแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตาแหน่ง ขณะที่ไปหาตาแหน่งงานใหม่
 ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากล คือ Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ
๑. ผลประโยชน์ ทับซ้อนที่เกิดขึ้น จริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี แต่
จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจนามาซึ่งผลเสียไม่
น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน
อย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทาให้คนอื่นๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง
๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต

 หน้าที่ทับซ้อน

(conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests) มี ๒

ประเภท
๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
และ เป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจาหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาท
หน้ า ที่ ทั้ ง สองออกจากั น ได้ อ าจท าให้ ท างานไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ แม้ ก ระทั่ ง เกิ ด ความผิ ด พลาดหรื อ
ผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมี
ปัญหาได้โ ดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในหน่วยงานที่มีกาลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่ส ามารถทางาน
บางอย่างที่คนอื่นๆ ทาไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตน
มาเกี่ยวข้อง
๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทมากกว่าหนึ่งบทบาท และการทาบทบาทหน้าที่ใน
หน่วยงานหนึ่งนั้น ทาให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนามาใช้เป็นประโยชน์แก่ก ารทาบทบาทหน้าที่ให้แก่
อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้านาข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือลาเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม
ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ
การตัดสินใจทาหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนามาจัดการกับหน้าที่
ทับซ้อนได้
ความหมายและประเภทของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมความขัดแย้ง
(Conflict) สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่สามารถตัดสินใจกระทาอย่าง
ใดอย่ า งหนึ่ ง ความขั ด แย้ ง อาจเกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากความไม่ ล งรอยกั น ในเรื่ อ งความคิ ด แนวทางปฏิ บั ติ หรื อ
ผลประโยชน์
ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interests) เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับ โดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะสนองตอบ
ความต้องการของตนเองหรือกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆเพื่อ
สนองความต้องการทั้งหลาย (เพ็ญศรี วายวานนท์, ๒๕๒๗ : ๑๕๔, ๒๕๒๗ : ๑๕๔, ๒๕๒๗ : ๑๕๔)
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests)
หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ ยังหมาย
รวมถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of Interests)
เป็นสถานการณ์ที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ตาแหน่งหรืออานาจหน้าที่ในการ
แสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความ
เสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ คาอื่นที่มีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
ได้แก่ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ดารงตาแหน่งสาธารณะ และรวมถึง
คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย คอร์รัปชั่นสีเท่า

ความหมายของ (Conflict Of Interests กับ Corruption)
๑. Conflict Of Interests เป็นรูปแบบหนึ่งของ Corruption แต่ระดับหรือขนาด และขอบเขต
ต่างกัน
๒. Conflict Of Interests นาไปสู่ Corruption ที่รุนแรงขึ้น
๓. Conflict Of Interests เกี่ยวกับการใช้อานาจที่เป็นทางการ เชื่อมโยงกับกฎหมาย ระเบียบ
การปฏิบัติ และส่วนที่ไม่เป็นทางการ เป็นความสาพันธ์ระหว่างบุคคล ขยายไปถึงเรื่องครอบครัว ต้องพิจารณา
ความสัมพันธ์ เช่น คู่สมรส และคนในเครือญาติ

รูปแบบ (Conflict Of Interests)
การรับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) ได้แก่
๑. การรับของขวัญหรือของกานัลที่มีค่าอื่นๆ ซึ่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
๒. การที่บริษัทสนับสนุนการเดินทางไปประชุม/ดูงานในต่างประเทศ ของผู้บริหารและอาจรวมถึงครอบครัว
๓. การที่หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างสานักงานจากบริษัทธุรกิจที่ติดต่อกับหน่วยงาน
๔. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของแถมหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๕. การที่บุคคลปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ส่วนตัวไปพัวพันในการตัดสินใจ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง และ
เป็นการเสียประโยชน์ของทางราชการ

การกระทาที่อยู่ในข่าย Conflict of Interests
รับ ผลประโยชน์ (Accepting Benefits) คือ การรับสินบนหรือของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงาน
สรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มา เสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็นต้น
ใช้อิทธิพล (Influence Peddling) เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตาแหน่งหน้าที่เพื่อ
ส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม
ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตน (Using employer’ for private advantage) ได้แก่
การใช้รถราชการ หรือใช้คอมพิวเตอร์ของราชการทางานส่วนตัว เป็นต้น
ใช้ข้อมูลลับของราชการ (Using confidential information) เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนนแล้วรีบชิง
ไปซื้อที่ดักหน้าไว้ก่อน
รับงานนอก (Outside employment or moonlighting) ได้แก่ การเปิดบริษัทหากินซ้อนบริษัทที่
ตนเองทางาน เช่น เป็นพนักงานขายแอบเอาสินค้าตัวเองมาขายแข่ง หรือเช่นนักบัญชีที่รับงานส่วนตัวจนไม่มี
เวลาทางานบัญชีในหน้าที่ราชการ
ทางานหลังออกจากตาแหน่ง (Post Employment) เป็นการไปทางานให้ผู้อื่นหลังออกจากงานเดิม
โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบาย และ
แผนของธนาคารชาติไปช่วยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ

ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. การใช้ตาแหน่งไปดาเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง
๒. ใช้ตาแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย
๓. การรับผลประโยชน์โดยตรง
๔. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตาแหน่งหน้าที่การงาน
๕. การนาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
๖. การนาข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
๗. การทางานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม
๘. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทางาน
๙. การปิดบังความผิด

ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน
๑. หาผลประโยชน์ให้ตัวเอง
๒. รับประโยชน์จากตาแหน่งหน้าที่
๓. ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน
๔. ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ของตน
๕. ใช้ข้อมูลความลับ เพื่อแสดงหาผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
๖. รับงานนอก แล้วส่งผลเสียให้งานในหน้าที่
๗. ทางานหลังออกจากตาแหน่งและเอื้อประโยชน์จากบริษัท
๘. การให้ของขวัญ ของกานัล เพื่อหวังความก้าวหน้า
๙. ให้ทิปพนักงานโรงแรมเพื่อหวังการบริการที่ดีกว่าลูกค้ารายอื่น
๑๐. ช่วยให้ญาติมิตรทางานในหน่วยงานที่ตนมีอานาจ
๑๑. ซื้อขายตาแหน่ง จ่ายผลประโยชน์ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตน

รูปแบบของประโยชน์ทับซ้อน
๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting Benefit)
๒. การทาธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือการเป็นคู่สัญญา
๓. การทางานหลังเกษียณ (Post-employment)
๔. การทางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)
๕. การใช้ข้อมูลภายใน (Inside information)
๖. การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-barreling)

การรับประโยชน์ต่างๆ
๑. การรับของขวัญจากบริษัทต่างๆ
๒. บริษัทสนับสนุนค่าเดินทางไปดูงานต่างประเทศ
๓. หน่วยราชการรับเงินบริจาคจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน
๔. ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง
๕. การที่คณะกรรมการกู้เงินจากสถาบันการเงินในการกากับดูแล

๖. การที่คณะกรรมการฝากญาติพี่น้องหรือคนที่คุ้นเคยเข้าทางานในรัฐวิสาหกิจที่ตนกากับดูแลอยู่

ประโยชน์อันคานวณเป็นเงินได้
๑. การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า
๒. การให้ยืมโดยการไม่คิดดอกเบี้ย
๓. การเข้าค้าประกันโดยไม่คิดค้าธรรมเนียม
๔. การให้ค่านายหน้าหรือให้ค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน
๕. การขยาย การให้เช่าซื้อทรัพย์สิน เกินมูลค่าที่เป็นจริงตามที่ปรากฏเห็นในท้องตลาด
๖. การใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่ คิดค่าเช่าหรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอื่นโดย
ปกติทางการค้า
๗. การให้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าใช้บริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
๘. การให้ส่วนลดในสินค้า หรือทรัพย์สินที่จาหน่าย โดยการให้ส่วนลดมากกว่าที่ให้กับบุคคลอื่นโดยปกติ
ทางการค้า
๙. การให้เดินทาง หรือขนส่งบุคคล หรือสิ่งของโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าบุคคลอื่นโดย
ปกติทางการค้า
๑๐. การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอื่น ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้ จ่ายน้อยกว่าที่คิด
กับบุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า

ข้าราชการประจา
กิจกรรมที่มีความเสี่ยง
๑. การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่คามรับผิดชอบ
๒. การรับงานนอกหรือการทาธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน
๓. การทางานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม
๔. การนารถราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ามันด้วย
๕. การพาบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว
๖. การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจา
๗. การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วนายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว
๘. การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวกับการ ตรวจสอบ ประเมินราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง
๑. การกาหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างในบริษัทของตนหรือของพวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะในการประมูล
๒. การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูล หรือการจ้าง
เหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้าหรือพ้น กาหนดการยื่นใบ
เสนอราคา เป็นต้น

การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดาเนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญ
และผลประโยชน์ ของข้าราชการพลเรื อนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓

â เจตนารมณ์
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่า
จะต้องตัดสินใจและกระทาหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลักปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล
หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทาให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และ
การกระทาหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบย่อมทาลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อความ
ถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย

â อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้
ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สินสิ่งของบริการ
หรืออื่นๆ ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และ
ขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การ
ต้อนรับ ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกานัล
บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น
ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง
สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิ เช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วย
ความชอบส่วนตัว การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคน
อื่นๆ
รายละเอี ย ดต่ อ จากนี้ เ ป็ น ข้ อ เสนอแนะในการพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การให้ -รั บ ของขวั ญ และหรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ

â เราจะจัดการอย่างไร
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี ๓ คาถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ คือ
๑) เราควรรับหรือไม่
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่

๑. เราควรรับหรือไม่
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเ สธได้ หรือเป็น
การรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันใน
สังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ
๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถ
กลับมาเปลี่ยนเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น ธนบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่ายการรับ
สินบน
การถูกเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรนามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ
ทาไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคาขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบัติตน
หรือไม่
ความประทับใจของท่านต่อขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการทางานในอนาคต
ถ้าท่านทางานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ เช่น งาน
ตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้
มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น
๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่ หากการ
รับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุค คลและผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วผลประโยชน์ส่วนตนที่
ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติ
โดยมิชอบการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติ
มิชอบ และการทุจริตคอร์รัปชัน ในแต่ละส่วนราชการควรกาหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์
ของตนเอง โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรกาหนดนโยบายด้านนี้
อย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระทาและ
การตัดสิ นใจใดๆ จะต้องกระทาด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่ว นได้ส่ วนเสี ยในการให้ บริการและ
ปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม”
ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ ผลประโยชน์
ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุ คคลอื่น ทาให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไว้วางใจที่
ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม ประการสาคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมต้อง
ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่
ต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระทาและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ
และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพรับราชการ

ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพียง
เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน
หรือพันธะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความ
เสื่อมศรัทธาต่อประชาชน

๒.เราต้องรายงานหรือไม่
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้
๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจ ริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่ว ยงาน เช่น การห้ ามรับของขวัญหรือ
ประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่กาลังจะมาทาการค้า การสัญญาว่าจะให้ -รับกับองค์กรหรือบุคคลที่
จะขอทาใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ หน่วยงานควรกาหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและ
มีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ สามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงาน
การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ
๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ทางานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและต้องการ
ความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับองค์กร
และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจ
ที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้กาหนด
นโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ และมิไดกาหนดให้รายงานการรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ท่านควรดารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ
หลักการการกาหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ควรจะต้องให้องค์กร
เก็บ รั กษาไว้ห รื อไม่ หรื อควรตกเป็ น ของข้าราชการ ให้ เทียบกับ ค่าตามราคาตลาดโดยต้อ งมีค่าน้อยกว่ า
๓,๐๐๐ บาททั้งนี้ ให้ ป ฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓

แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ
ของขวั ญ ทั้ ง หมดที่ มี ค่ า ทางวั ฒ นธรรมหรื อ ประวั ติ ศ าสตร์ เช่ น งานศิ ล ปะ พระพุ ท ธรู ป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็ กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สิ นของ
องค์กรไม่ว่าจะมีราคาเท่าไร
ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่ต้อง
รายงานและอาจเป็นของตนเองได้
ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้ และเจ้าหน้าที่มีความจาเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า
สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่หรือให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินของ
องค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะหรือตามความเหมาะสมองค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะดารงตาแหน่งเดิม
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพื่อนร่วมงานให้เมื่อ
เจ็บป่วย ฯลฯ
ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือหาผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน
กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ

ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่างกลุ่ม
เพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงานของขวัญ
หรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชนองค์กร
เอกชน) ที่ได้อย่างสม่าเสมอ บ่อยครั้ง อาจทาให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิดอคติ
ในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่าจะได้รับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ
เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ต้องปฏิเสธ
ไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ

๓. เราจะเก็บไว้รักษาไว้เองได้หรือไม่
ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ถ้าเกินกว่านี้ ส่วนราชการต้องพิจารณา
ตัดสินว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่ หรือเป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ และ
ส่วนราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร

๔. การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร
การฝ่ าฝื น นโยบายว่า ด้ว ยการรั บ ของขวัญ หรือ ผลประโยชน์นั้น และพร้อ มฝ่ าฝื นการปฏิบั ติตาม
ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั้งถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน
นอกจากนั้น หากการรั บ ของขวัญ หรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้าข่ายการรับสิ นบน ฉ้อฉลทุจริ ตและ
สามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็น
ธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบหากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมใน
การรับโทษทางอาญาด้วย
สถานการณ์ตัวอย่าง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้าหนักรถยนต์รับค่าตอบแทน จานวน ๒๗ ครั้ง รวมเป็นเงินหนึ่งแสนหนึ่งพัน
บาทถ้วน เพื่อให้การอนุญาตรถบรรทุกที่บรรทุกสินค้าที่มีน้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดให้ขนส่งสินค้า
ได้ กรณีเช่นนี้นอกจากจะเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมผิดวินัยขั้นไล่ออกจากราชการแล้วยังมีโทษทาง
อาญาแผ่นดินด้วย
ในการพิจารณาวินัยโทษทางอาญา ผู้พิพากษาได้ระบุเหตุผลว่าการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้น ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อสาธารณชน ทาลายทรัพย์สินสาธารณะ (ถนน) เป็นการสมยอมของ
เจ้าหน้าที่ ยอมให้ผู้รับบริการกระทาผิดกฎหมาย และเป็นการให้ผลประโยชน์ในทางมิชอบต่อบริษัทที่เป็น
เจ้าของกิจการรถบรรทุก รวมทั้งเจ้าของสินค้าและสั่งลงโทษจาคุกเป็นเวลา ๑ ปี โดยไม่ต้องรอลงอาญา
âการรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการทาลายความเชื่อถือ ศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐและต่อ
ข้าราชการกุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการที่สาคัญ คือ

๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่าความ
เป็นจริง การตีค่าราคาต่ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่าของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นๆ มีค่าต่ากว่าที่เป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทาดังกล่าวนั บว่าเป็นการคดโกง
และหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่จะเกิดขึ้นการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์
ใดๆ อาจท าให้ ติ ด เป็ น นิ สั ย อย่ างรวดเร็ ว และก่อ ให้ เ กิด ความคาดหวั งเสมอว่ าจะได้รั บ ของขวัญ และหรื อ
ผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทาให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือ
ผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมา ฯลฯ ที่เป็นผู้ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือ
ประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับทาให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่กาหนดในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง
ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้อ อาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้างต่างๆ ไม่ต้องทาในระดับมาตรฐานหรือ
ลดคุณค่าการบริการนอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการทางานขององค์กร ข้าราชการ และหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยความรับผิดชอบ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน
การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้มากจะเราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้
ว่าเป็นความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้
“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้าใจ หรือหากไม่รับจะเป็นการ
ทาลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง”
“คนอื่นๆ ก็ทาเช่นนี้ ทาไมฉันจะทาบ้างไม่ได้”
“ดูสิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทางาน ดังนั้น มันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวัลผลประโยชน์
พิเศษบ้าง”
“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเป็นคนแรก
เสมอที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สมนา”
“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้ แม้ว่าฉันจะ
ให้คาแนะนาก็ตาม”
“ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้น ฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ”
ท่ า นต้ อ งระลึ ก อยู่ เ สมอว่ า เหตุ ผ ลที่ ท่ า นใช้ ก ล่ า วอ้ า วเช่ น นี้ ไม่ ส ามารถปกป้ อ งท่ า นจากการถู ก
ดาเนินการทางวินัย หากการกระทาของท่านเป็นการกระทาที่มิชอบ
สถานการณ์ตัวอย่าง
หน่ วยงานภาครั ฐ หนึ่ ง ส่งนั กทรัพยากรบุคคลที่ทาหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้ เข้าร่ว มสั มมนาด้าน
ทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีบุคลิก
เป็น personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ได้เก็บของ
รางวัลนั้น โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมมนา
ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่าจะต้องมีการ
รายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาในการเข้า
ร่วมสัมมนาเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนั้นเป็นคามชอบธรรมของหน่วยงานที่จะตัดสิน
ว่าจะจัดการอย่างไรกับรางวัลชิ้นนี้
เนื่ องจากราคาของของรางวัล และบทบาทในหน้ าที่มีค วามเสี่ ยงในเรื่ องผลประโยชน์ใ นที่สุ ด
เจ้าหน้าที่จึงถูกร้องขอให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

โมเดลสาหรับการตัดสินใจ
ประเด็น
เจตนารมณ์ :
กฎ ระเบียบ :
ความเปิดเผล :
คุณค่า :
หลักจริยธรรม :
อัตลักษณ์ :
เวลาและโอกาส :

การตัดสินใจ
อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
มีกฎ ระเบียบ หรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด
ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด
มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่และมีอะไรบ้าง
ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพื่ออะไร
เวลาและโอกาสในการให้คืออะไร

การใช้รถทางราชการ
รถยนต์ของทางราชการถือว่าเป็นทรัพย์สินของทางราชการอย่างหนึ่ง แบ่งออกได้เป็น ๕ ประเภท
ได้แก่ รถประจาตาแหน่ง รถส่วนกลาง รถรับรอง รถรับรองประจาจังหวัด และรถอารักขา สาหรับรถส่วนกลาง
หมายถึง รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จัดไว้เพื่อกิจกรรมอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการ การใช้ การเก็บรั กษา การซ่อมบารุง ต้องเป็นไปตามระเบี ยบสานักนายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ยรถ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา
การซ่อมบารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด

ประเภทของรถราชการ
รถราชการ แบ่งออกได้เป็น ๕ ประเภท ได้แก่
๑. รถประจาตาแหน่ง หมายความว่า รถยนต์ที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการการผู้ดารงตาแหน่ง
ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ง
ได้แก่ ข้าราชการซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นตาแหน่งบังคับบัญชาตั้งแต่ระดับผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ รอ ง
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการขึ้นไป ผู้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง และอกอัคร
ราชทูตประจากระทรวง
๒. รถส่วนกลาง หมายความว่า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ที่จัดไว้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของ
ส่วนราชการ
๓. รถรับรอง หมายความว่า รถยนต์จะจัดไว้เป็นพาหนะรับรองชาวต่างประเทศซึ่งเป็นแขกของทาง
ราชการ
๔. รถรับรองประจาจังหวัด หมายความว่า รถยนต์ที่จังหวัดจัดไว้เพื่อเข้าร่วมขบวน หรือเป็นพาหนะ
รับรองบุคคลสาคัญ
๕. รถอารักขา หมายความว่า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ที่ส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ จัดไว้เป็นพาหนะเพื่อการนั้น

การใช้รถราชการ
การใช้รถส่วนกลาง ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.
๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักการใช้ การเก็บ รักษา
การซ่อมบารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ ดังต่อไปนี้
๑. ต้องเป็นไปเพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการเจ้าของรถนั้นกาหนด
๒. ต้องขออนุญาตใช้รถส่วนกลางต่อผู้มีอานาจอนุมัติ ตามใบอนุญาตให้ใช้แบบ ๓ ท้ายคู่มือนี้
๓. จัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง ประจารถแต่ละคัน สมุดบันทึกอย่างน้อยให้มีข้อความตาม
แบบ ๔ ท้ายคู่มือนี้ และควบคุมพนักงานขับรถให้ลงรายการไปตามความเป็นจริง

การเก็บรักษา
การเก็บรักษารถส่วนกลาง ต้องเก็บรักษาไว้ในสถานที่ เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการการขออนุญาตนารถ
ส่ ว นกลางไปเก็ บ รั กษาไว้ที่อื่น นอกจากสถานที่เก็บปกติห รื อบริเวณของส่ ว นราชการ จะต้องปฏิบัติตาม
ระเบีย บสานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ว ยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง
พ.ศ. ๒๕๒๖ อย่างเคร่งครัด กล่าวคือ ผู้มีอานาจอนุญาตจะอนุญาตได้เฉพาะการนารถไปเก็บรักษาเป็นการ
ชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราวเท่านั้น จะอนุญาตเป็นการถาวรไม่ได้ และการอนุญาตต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอย่างใด
อย่างหนึ่ง คือ
๑. ส่วนราชการไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ หรือ
๒. ส่วนราชการมีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ แต่ผู้ขออนุญาตมีราชการประจาและเร่งด่วน
หรือมีการปฏิบัติราชการลับ
การอนุญาตให้นารถส่วนกลางไปเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราว อันเนื่องมาจากส่วนราชการไม่มี
สถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารถส่วนกลาง จัดทารายงานขอ
อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลความจาเป็น และรายละเอียดของสถานที่ที่จะนารถส่วนกลางไปเก็บรักษา ซึ่งแสดง
ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีความปลอดภัยเพียงพอ เสนอประกอบการพิ จารณาของผู้มีอานาจขออนุญาตด้วย
ทุกครั้ง เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้รายงานผู้รักษาการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.
๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และสานักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ
ในกรณีที่เ กิดการสู ญ หายหรื อเสี ย หายขึ้น กับรถส่ ว นกลางในระหว่ างการเก็ บรั ก ษาที่อื่ นเป็ นการ
ชั่วคราว ผู้เก็บรักษาต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า ได้ใช้ความ
ระมัดระวังดูแลรักษาเยี่ยงวิญญูชนจะพึงสงวนรักษาทรัพย์ของตนแล้วและการสูญหายหรือสูญเสียนั้น มิได้เกิด
จากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เก็ บรักษา แต่หากการสูญหายหรือเสียหายนั้นเกิดขึ้นเนื่องจาก
การนาไปใช้ในการอื่น ให้ผู้อื่นใช้ หรือนาไปเก็บไว้ ณ ที่ที่มิได้รับอนุญาต ผู้เก็บรักษาต้องรับผิดชอบทุกกรณี
แม้ว่าจะเกิดด้วยสาเหตุสุดวิสัย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไรความสูญเสียหรือเสียหายก็จะเกิดแก่ รถส่วน
กลางคันนั้น

การซ่อมบารุง
ให้หน่วยงานในสังกัด ดาเนินการตรวจสอบและดูแลสภาพรถส่วนกลาง มิให้มีมลพิษทางอากาศและ
ระดับเสียงท่อไอเสียเกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกาหนด ทุก
ระยะ ๖ เดือน หรือทุกระยะ ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่จะถึงกาหนดอย่างใดก่อน และภายหลังการซ่อมบารุง
ที่เกี่ยวกับระบบการทางานของเครื่องยนต์ทุกครั้ง เมื่อพบว่ารถส่วนกลาง คันใดมีมลพิษเกินระดับมาตรฐานให้
ดาเนิ น การแก้ไขซ่อ มบ ารุ งหรื อปรั บ แต่ งสภาพเครื่องยนต์ ให้ ดีทันที และให้ ร ายงานผลการดาเนินงานให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละครั้ง และให้หน่วยงานในสังกัดมีหน้าที่
รับผิดชอบการซ่อมบารุงรถส่วนกลาง ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
เมื่อเกิดการสูญเสียหรือเสียหายขึ้น ให้พนักงานขับรถรีบรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงหัวหน้า
ส่วนราชการทราบทันที การรายงานกรณีรถเสียหายให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับนั้นให้รายงานตามแบบ ๕
ท้ายคู่มือนี้ และให้จัดทาสมุดแสดงรายการซ่อมบารุงรถแต่ละคันตามตัวอย่างแบบ ๖ ท้ายคู่มือนี้

การฝ่าฝืนมีโทษอย่างไร
จากการวิเ คราะห์ ความเสี่ ย งของคณะท างานเครื อข่ ายบั งคั บใช้ก ฎหมายและรั บเรื่ อง ร้ องเรี ย น
ร้องทุกข์ ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ พบว่า การใช้รถของทางราชการ เป็นประเด็นที่มีปัจจัย
ที่มีความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาความเสี่ยงเกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อน
ในการใช้รถทางราชการ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ความสาคัญเกี่ยวกับ
การใช้ร ถทางราชการ จึ ง กาหนดข้ อบั งคั บ ว่า ด้ว ยจริย ธรรมเพื่อ ป้อ งกั นประโยชน์ ทั บซ้ อนของส านั กงาน
สาธารณสุขอาเภอกุดบาก ดังนี้
๑. กาหนดให้การใช้รถทางราชการเป็นนโยบายของสานักงานสาธารณสุขอาเภอกุดบาก
๒. กาหนดแนวทางการใช้รถทางราชการดังนี้
(๒.๑) ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ติดสติ๊กเกอร์หรือพ่นสเปย์ คาว่า “ใช้ในราชการเท่านั้น” กับรถ
ของทางราชการทุกคัน เพื่อให้ตระหนักว่า รถดังกล่าวมีไว้ในราชการเท่านั้น
(๒.๒) การใช้รถราชการต้องเป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.
๒๕๒๓ และที่แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติม และระเบี ย บส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ว่ า ด้ว ยหลั กเกณฑ์ก ารใช้
การเก็บรักษา การซ่อมบารุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ เช่น การขอใช้รถ การบันทึกการใช้รถ
การเก็บรักษารถ เป็นต้น
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ในสังกัดจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการ

บทสรุป
ความเชื่อถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อท่านเป็นข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้ าที่และตัดสินใจ โดยปราศจาก
อคติ ท่านถูกคาดหวังไม่ให้ แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ เนื่องเหนือจากเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือเป็นของที่
ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แต่อย่ างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้ว ยการรับ
ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม จะนาไปสู่ความเสี่ ยงต่อการทุจริต และทาลายชื่อเสียงของท่าน
รวมทั้งองค์กรของท่านเอง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับของขวัญ
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๐-๑๐๓

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถราชการ
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบารุงรถ
ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖

แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
“ความขัดแย้ง ระหว่าง บทบาท” (Conflict of roles)
หมายความว่า บุคคลดารงตาแหน่งที่มีบทบาทสองบทบาทขัดแย้งกัน เช่น นายสมชายเป็นกรรมการ
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน โดยที่บุตรสาวของสมชายเป็นผู้สมัครสอบคนหนึ่งด้วย ซึ่งในกรณีเช่นนี้ถือว่าเกิด
“การดารงตาแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้นาไปสู่การ
กระทาความผิดแต่ประการใด (เช่น การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิได้เกิดจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแล้วแต่นาย
สมชายสามารถวางตัวเป็นกลาง มิได้ช่วยเหลือบุตรสาวของตนเองแต่ประการใด เป็นต้น ) กระนั้นก็ตาม การ
ดารงตาแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว ถือเป็นสถานการณ์ล่อแหลม ที่อาจ
จูงใจ/ชักนาให้เกิดการกระทาเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถอนตัวอย่างสมบรูณ์จากการเป็น ผู้มีส่วนในการ
ตัดสิน ใจ งดแสดงความคิดเห็ น ละเว้น จากการให้คาปรึกษา และ งดออกเสียง (Recusal) เช่น ในกรณีที่
สมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากร เข้าทางาน โดยมีบุตรสาวของตนเข้าสมัครร่วมสอบคัดเลือกด้วยนั้น
ซึ่งในสถานการณ์ เช่นนี้ สมชายจะต้องลาออกจากการเป็นกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นการถอนตัว ออก
จากการณ์เกี่ย วข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสูง เคลื่อนย้ายผลประโยชน์
ส่วนตัวที่ทับซ้อนอยู่ให้ออกไป (Removal) เพื่อให้ตนเองสามารถปฏิบัติภารกิจได้ โดยปราศจากอคติ วิธีการ
ดังกล่าวนี้เป็นการปิดช่องทางมิให้เอื้ ออานวยต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง
ในการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น จากกรณีตัวอย่างในข้อสอง สมชาย สามารถแก้ปัญหาผลประโยชน์

ทับซ้อนได้ โดยการขอร้องให้บุตรสาวของตนถอนตัว ออกจาการสอบ เพื่อให้สมชายสามารถปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการสอบคัดเลือก

มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ
๑. มาตรการคัดสรรคนดีเข้าสู่ตาแหน่งทางการเมือง
๒. การกาหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตาแหน่ง
๓. การเพิ่มระบบและองค์กรตรวจสอบการใช้อานาจ
๔. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การกาหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตาแหน่ง
๑. การมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
๓. การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อานาจ

แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๑. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของ
สังคมและสังคมยิ นยอมพร้ อ มใจกัน ปฏิบั ติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้นโดยถือว่าเป็นการปกครอง
ภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอาเภอใจหรืออานาจของ ตัวบุคคล
๒. หลักคุณธรรม ได้แก่ การส่งเสริมคนดีคนเก่งให้เข้ามาบริหารกิจการบ้านเมือง สังคม และประเทศชาติ
การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามโดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่รัฐยึดถือหลักนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่
สังคม และส่งเสริมสนับ สนุ นให้ประชาชนพัฒ นาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้ คนมีความซื่อสัตย์จริงใจ ขยัน
อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจาชาติ
๓. หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการ
ทางานของทุกองค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา
ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชนชนตรวจสอบความ
ถูกต้องชัดเจนได้
๔. หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจ
ปัญหาสาคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็นการไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดง
ประชามติ หรืออื่นๆ
๕. หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่
ใจปัญหาสาธารณะของบ้ านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่
แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทาของตน
๖. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรั พยากรที่มีจากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวมโดยรณรงค์ให้คนไทยประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า กล่าวคือ ดารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้ง
สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ดีในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมให้สมบรูณ์
หากทั้งภาคราชการประจาการเมือง ภาคเอกชน และประชาชนร่วมมือร่วมใจกันมุ่งมั่นให้งานราชการ
ดาเนินไปด้วยจิตสานึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็มเปรี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งใช้หลักการโอกาส

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาสาคัญของประเทศ ไม่ว่าเป็นการแจ้ง
ความเห็นการไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่นๆ

หลักธรรมาภิบาล และหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน แนวทางการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ANTI CORRUPTION)
หลั กธรรมาภิบาลในการบริ หารองค์กร (Good Governance) หลักคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ธรรมาภิบาล จะมีคาว่า integrity ค่านิยมของข้าราชการ I am ready
I = Integrity มีศักดิ์ศรี (ยึดมั่นในความถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรม)
A = Activeness ขยันตั้งใจทางาน (บริการ/แก้ไขปัญหา ปชช)
M = Morality มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
R = Relevance รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม
E = Efficiency มุ้งเน้นประสิทธิภาพ (คุณภาพ ดัชนี ประเมินผล)
A = Accountability รับผิดชอบต่อผลงาน ประชาชน
D = Democracy มีใจ/การกระทาเป็น ประชาธิปไตย (มีส่วนร่วม โปร่งใส)
Y = Yield มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน

ภาคผนวก
ตารางสรุปตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขอรัฐกลุ่มต่างๆ
กลุ่มอาชีพ

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๑. นักการเมือง
 การรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนตาแหน่งข้าราชการขึ้น
เป็นผู้บริหารระดับสูง
 การใช้อานาจหน้าที่เพื่อให้บริษัทของตนหรือของพรรคพวกได้รับงาน/การจ้าง
เหมาจากรัฐ
 การใช้ข้อมูลของทางราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์
 การแต่ ง ตั้ ง คนสนิ ท /พวกพ้ อ งของตนเป็ น กรรมการในหน่ ว ยงานของรั ฐ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรอิสระที่ทาหน้าที่ในการกากับดูแล (Regulators) สัญญา
หรือสัมปทานของรัฐ
๒. ข้าราชการการเมือง  การใช้ตาแหน่งหน้าที่เลือกผลักดันโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง/
ญาติ/พวกพ้อง
๓. ข้าราชการประจา ทั่วไป
 การนาข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
 หัว หน้าหน่ว ยงานซึ่งครอบครัว ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ญาติ /
คนสนิท/คนที่มีความสัมพันธ์ฉันญาติขึ้นเป็นผู้อานวยการกองพัสดุ
 การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอานาจ
 การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้ าที่
ความรับผิดชอบ
 การรับงานนอกหรือทาธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน
 การท างานหลั ง เกษี ย ณให้ กั บ หน่ ว ยงานที่ มี ผ ลประโยชน์ ขั ด กั บ หน่ ว ยงานต้ น
สังกัดเดิม
 การนารถราชการไปใช้ ในกิ จธุ ระส่ว นตัว และในหลายกรณี มีก ารเบิ ก ค่า น้ามั น
ด้วย
 การนาบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว
กลุ่มวิชาชีพเกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง
 การหาผลประโยชน์ จ ากความไม่ รู้ ใ นระเบี ย บและข้ อ มู ล ของทางราชการของ
ประชาชนโดยเรียกรับเงินและอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือให้เสียค่าธรรมเนียมใน
การโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายที่ดินในราคาที่สูงกว่าได้

ผู้ บ ริ ห ารสถาบันการเงินหวังก้าวหน้าในอาชีพ จึงได้ร่วมมือและให้ ความ

กลุ่มอาชีพ

๔. ข้าราชการท้องถิ่น

ช่ว ยเหลื อแก่นั กการเมืองในการกู้เงินในวงเงินสูง ในรูปแบบการประเมินราคา
หลักทรัพย์ค้าประกันให้สูงเกินกว่าความเป็นจริง
 ผู้บริหารสถาบันการเงินใช้อานาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอขายที่ดินหรือ
บ้านพร้อมที่ดินในโครงการของตนเองให้แก่ลูกค้าของสถาบันการเงิน เพื่อแลกกับ
ความสะดวกในการทาธุรกิจกับสถาบัน
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
การเงิน
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากรได้เปิดสานักงานบัญชีเพื่อทาบัญชี และรับจด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัด ซึ่งในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกให้บริการเฉพาะรายที่
ตนเองได้รับประโยชน์จากผู้เสียภาษีเท่านั้น
 การก าหนดมาตรฐาน (Specification) ในสิ น ค้ า ที่ จ ะจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งให้ บ ริ ษั ท
ของตนหรือของพวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมูล
 การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใน
การประมูลหรือการจ้างเหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า หรือพ้นกาหนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น
กลุ่มวิชาชีพอิสระ
 การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจา
 การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้กับญาติแล้วนายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว
 การรั บประโยชน์ จ ากการล็ อกบั ต รคิ ว ให้ แ ก่ เจ้ า หน้ าที่ ห รื อ ญาติ เ จ้ าหน้ า ที่ ใ น
หน่วยงาน โดยผู้มีหน้าที่ดูแลบัตรคิวจะล็อกไว้มากกว่าที่หน่วยงานกาหนด และ
ไปเรียกรับประโยชน์จากบัตรคิวที่ล็อกไว้เกินเหล่า นั้นจากผู้รับบริการที่ต้องการ
ลัดคิว
กลุ่มวิชาชีพวิชาการ
 คณะกรรมการตรวจรั บ ผลงานท าหน้ า ที่ เ สมื อ นเป็ น นายหน้ า ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ที่
ปรึกษาโดยรับรายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อนและแก้ไขในประเด็นที่คาด
ว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอื่นท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณา
ของกรรมการคนอื่น
๔.๑ การเข้ามาดาเนินธุรกิจและเป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น มาดาเนินธุรกิจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ตนเป็นสมาชิก
 ญาติ/ภรรยา (อาจไม่ได้จดทะเบียน) ของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคู่สัญญาหรือ
รับเหมางานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะผู้รับมองอานาจ
จากบริษัท ห้างร้านในการยื่นซองประกวดราคา
 สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นบุคคลร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยในฐานะตัวแทน
บริษัท ห้างร้าน ในกรณีงานจ้างเหมามีปัญหา
 ผู้บริหารสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น หาประโยชน์ส่วนตัวจากการเก็งกาไรจากราคา

ที่ดิน ทั้งในรูปของการใช้ข้อมูลภายในไปซื้อที่ดินไว้ก่อน หรืออาจเป็นในรูปแบบ
ที่กาหนดที่ตั้งโครงการในพื้นที่ที่ตนมีที่ดินอยู่เพื่อขายที่ดินของตนเองในราคาที่สูง
กลุ่มอาชีพ

๕. ประชาชน

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท
ของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเอง
 นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินค้าหรือบริการของบริษัทตนเองให้กับ
เทศบาล
๔.๒ การใช้งบประมาณหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนและเพื่อหาเสียง
 การจัดสรรงบประมาณหรือโครงการเข้าไปในพื้นที่ของตนเอง
 การใช้งบประมาณราชการทาโครงการพร้อมเขียนป้ายและชื่อของผู้ขอ
งบประมาณประกาศให้ชาวบ้านทราบเพื่อเป็นการหาเสียง
 การที่สมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทในการอนุมัติและตรวจสอบการใช้
งบประมาณของฝ่ายบริหารกลับไปมีส่วนการใช้งบประมาณส่งผลต่อในการทา
หน้าที่ในการตรวจสอบและใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจอนุมัติเอนเอียงจาก
ความถูกต้องและประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากต้องการงบที่เหลือ
จากการแปรญัตติไปดาเนินการในพื้นที่ของตน
 การเสนอให้ค่าน้าร้อนน้าชา ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการลัดคิวรับบริการ

