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คำนำ
เนื่ อ งจำกปั ญ หำกำรทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระบบรำชกำรยุ ค ปั จ จุ บั น ส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด จำก
ผลประโยชน์ขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในกำรดำรงตำแหน่งของเจ้ำหน้ำที่
รัฐหรือที่เรำเรียกกันว่ำ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” จึงถือได้ว่ำปัญหำกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นกำรทุจริต
คอร์รัปชั่ นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำย หรือ
จริยธรรม ด้วยกำรใช้อำนำจในตำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซงกำรใช้ดุลพินิจในกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ รัฐ
จนทำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง
และควำมเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และทำให้ประโยชน์หลักขององค์กร
หน่ว ยงำน สถำบั นและสัง คมต้องสูญ เสี ย ไป ไม่ว่ ำจะเป็น ผลประโยชน์ ท ำงกำรเงิน และทรั พยำกรต่ ำงๆ
คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรม ในสังคมรวมถึงคุณค่ำอื่นๆด้วย
ดังนั้น เพื่อช่วยป้องกันมิให้เกิดปัญหำกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ
เวียงสำ ในฐำนะหน่วยงำนซึ่งปฏิบัติงำนด้ำนเสริมสร้ำงจริยธรรมในองค์กรและเป็นหน่วยงำนหลักที่ได้รับ
มอบหมำยในกำรประสำนงำน รวมทั้งมีบทบำทสำคัญในกำรติดตำม ควบคุม และดูแลให้ข้ำรำชกำร
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงในสังกัด ปฏิบัติตำมมำตรฐำนจริยธรรมที่ได้กำหนดไว้ในประมวลจริยธรรม จึงได้
จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่รัฐเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับนี้ขึ้น โดยมีสำระสำคัญเกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งในส่วนควำมหมำย รูปแบบ แนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กลไกกำร
บังคับใช้ และบทลงโทษ เพื่อเผยแพร่ควำมรู้เกีย่ วกับกำรปฏิบัติงำนให้กับเจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำนได้รับ
ทรำบและนำมำยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงมิให้เกิดกำรฝ่ำฝืน
มำตรฐำนจริยธรรมทีก่ ำหนดไว้ เสริมสร้ำงจริยธรรมในหน่วยงำน และเผยแพร่ภ ำพลักษณ์ทดี่ ีขององค์กรให้
เป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะนำพำหน่วยงำนไปสู่ควำมสำเรจจตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชำติต่อไป
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บทที่ 1.
ความหมายของผลประโยชน์ทบั ซ้อน
1. ควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน
“Conflict of Interest” เป็ น ภำษำต่ ำ งประเทศซึ่ ง มี กำรกล่ ำวถึ ง อย่ำ งกว้ ำงขวำงในรอบหลำยปี
ที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะในช่วงระยะเวลำที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับ ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ของผู้ดำรง
ตำแหน่งทำงกำรเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่ำงๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ รวมทั้งได้สร้ำงควำมเสียหำยให้กับประชำชนโดยส่วนรวม ทำให้บรรดำนั กวิชำกำร
และผู้ค นในสัง คมไทยต่ำงได้ ให้ค ำจ ำกัด ควำม หรื อควำมหมำยของค ำว่ ำ “Conflict of Interest” ไว้
แตกต่ำงกันออกไป ดังนี้
สำรำนุก รมวิก ิพ ีเ ดีย (http://th.wikipedia.org) อธิบ ำยควำมหมำยไว้ว ่ำ ผลประโยชน์
ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ ภำวะที่บุคคลซึ่งอยู่ในสถำนะที่ต้องได้รับควำมเชื่อถือ เช่น นักกำรเมือง
ผู้ให้น โยบำย หรื อผู้อ ำนวยกำรบริหำรของบริษัท มีผ ลประโยชน์ หรือ ควำมต้องกำรทั้ งในทำงอำชีพใน
บำงครั้งรวมถึงเรื่องส่วนตัว ที่ขัดแย้งกัน ควำมต้องกำรที่ขัดแย้งกันนี้ทำให้เกิดควำมลำบำกในกำรทำหน้ำที่
อย่ำงยุติธรรม แม้ว่ำจะไม่มีหลักฐำนเกี่ยวกับกำรกระทำที่ไม่เหมำะสม ผลประโยชน์ทับซ้อนอำจจะทำให้เกิด
ภำพที่ทำให้ควำมน่ำเชื่อถือของบุคคลนั้น ในกำรกระทำที่เป็นกลำงลดลง
ดร. วิทยำกร เชียงกูล ได้ให้ควำมหมำยของคำว่ำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง ผลประโยชน์ที่ทับ
ซ้อนกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้มีอำนำจหน้ำที่ที่ต้องตัดสินใจทำงำนเพื่อ
ส่วนรวม ไม่ว่ำเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรภำคธุรกิจ เอกชน และเจ้ำหน้ำที่ภำคประชำสังคม
(Civil Society)
ผำสุ ก พงศ์ไ พจิ ตร ได้อธิ บำยควำมหมำยของ ผลประโยชน์ ทับซ้ อน หมำยถึง กำรทับ ซ้อนของ
ผลประโยชน์ของบุคคลที่มี 2 สถำนะ หรือมำกกว่ำในเวลำเดียวกัน คือ ตำแหน่งสำธำรณะและตำแหน่งใน
บริษัทเอกชน ซึ่งบุคคลดังกล่ำวอำจมีควำมโน้มเอียงใช้อำนำจและตำแหน่งสำธำรณะหำผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือแสวงหำประโยชน์ให้แก่กลุ่มพวกพ้องของตนเองทั้งทำงตรงและทำงอ้อมได้อย่ำงง่ำยดำย เช่น กรณีของ
นำยกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุ้น หรือครอบครัวใกล้ชิดเป็นเจ้ำของกิจกำร ซึ่งได้รับสัมปทำนหรืออยู่ใ น
ฐำนะจะได้รับสัมปทำนธุรกิจจำกรัฐ ขณะเดียวกันกจอยู่ในตำแหน่งสำธำรณะที่เป็นผู้มีอำนำจอนุมัติกำรให้
สัมปทำนธุรกิจดังกล่ำวด้วย ตัวอย่ำงที่พบ คือ กำรได้ชนะประมูลโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่จำกภำครัฐ
เพรำะผู้ชนะประมูลมีพรรคพวกเป็นนักกำรเมือง หรือบริษัทที่ชนะประมูลมีนักกำรเมืองร่วมหุ้นอยู่เป็นหุ้นลม
กำรชนะประมูลดังกล่ำวด้วยอิทธิพลทำงกำรเมืองจะส่งผลให้ บ ริษัท ผู้ช นะประมูล สำมำรถหำกำไรเกินควร
ได้ กำรคอร์รัปชั่ นในโครงกำรขนำดใหญ่ภำครัฐได้กลำยเป็นแหล่งหำรำยได้จำกกำรคอร์รัปชั่น ที่สำคัญของ
นักกำรเมืองและข้ำรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
Dr. Michael McDonald นั ก วิ ช ำกำรด้ ำ นจริ ย ธรรม แห่ ง มหำวิ ท ยำลั ย British Columbia และ
ผู้ อ ำนวยกำร Centre for Applied Ethics ได้ ใ ห้ ค ำนิ ย ำมของค ำว่ ำ Conflict of Interest หมำยถึ ง
สถำนกำรณ์ที่บุคคล เช่น เจ้ำหน้ำที่รัฐ ลูกจ้ำง หรือ นักวิชำชีพ มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมำกพอ
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จนเหจนได้ว่ำกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงตรงไปตรงมำ (ภำวะวิสัยหรือเป็นกลำง) โดยมีองค์ประกอบที่
สำคัญ ๓ ประกำร คือ
องค์ประกอบประกำรแรก คือ ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private interest) หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล
(Personal interest) ซึ่งผลประโยชน์นี้อำจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ
ที่ทำให้ผู้ได้รับพึงพอใจ ส่วนนี้โดยตัวมันเองแล้วไม่เสียหำยอะไรเพรำะใครๆ กจแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน
กันทั้งนั้น เช่น กำรหำงำนใหม่ที่มีรำยได้ที่ดีกว่ำเก่ำ แต่ปัญหำจะเกิดขึ้นกจต่อเมื่อผลประโยชน์นี้ไปแย้งกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
องค์ประกอบที่สอง คือ กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยใช้สถำนะและขอบเขตอำนำจหน้ำที่ข องเจ้ำหน้ำที่
หรือเจ้ำพนักงำนของรัฐโดยขำดหลักจริยธรรมพื้นฐำนในวิชำชีพตน ทั้งนี้เพรำะอำนำจหน้ำที่ที่มีอยู่เกิดจำก
กำรมีตำแหน่ง หรือกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่หรือเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำย
องค์ ป ระกอบสุ ด ท้ ำ ย คื อ เมื่ อ ผลประโยชน์ ที่ ขั ด แย้ ง นั้ น ไปแทรกแซงกำรตั ด สิ น ใจ หรื อ กำรใช้
วิจำรณญำณในทำงใดทำงหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
จึงเหจนได้ว่ำจำกนิยำมศัพท์ของนักวิชำกำรข้ำงต้นสำมำรถสรุปควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน
(Conflict of Interest) คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้ำหน้ำที่รัฐไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วต้อง
เลือกเอำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซึ่งท ำให้ตัดสิ นใจได้ย ำกในอัน ที่จะปฏิบั ติหน้ำที่ใ ห้เกิดควำมเป็นธรรมและ
ปรำศจำกอคติ

2. รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่
1. กำรรั บ ผลประโยชน์ ต่ ำ งๆ (Accepting benefits) คื อ กำรรั บ สิ น บน หรื อ รั บ ของขวั ญ หรื อ
ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมำะสมและมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ เช่น หน่วยงำนรำชกำร
รับเงินบริจำคสร้ำงสำนักงำนจำกนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่ เป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำน กำรใช้งบประมำณ
ของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเจ้ำหน้ำที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน
2. กำรทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญำ (Contracts) หมำยถึง สถำนกำรณ์ที่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ทำกับหน่วยงำนที่ตนสังกัด เช่น กำรใช้ตำแหน่งหน้ำที่ที่ทำให้
หน่วยงำนทำสัญญำซื้อสินค้ำจำกบริษัทของตนเองหรือจ้ำงบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษำ หรือซื้อที่ดิน ของ
ตนเองในกำรจัดสร้ำงสำนักงำน
3. กำรทำงำนหลังจำกออกจำกตำแหน่งสำธำรณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมำยถึง
กำรที่บุคลำกรออกจำกหน่วยงำนของรัฐ และไปทำงำนในบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุร กิจประเภทเดียวกับ ที่
ตนเองเคยมีอำนำจควบคุม กำกับ ดูแล
4. กำรท ำงำนพิ เ ศษ (Outside employment or moonlighting) เช่ น เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ ตั้ ง บริ ษั ท
ดำเนินธุรกิจที่เป็นกำรแข่งขันกับหน่วยงำนหรือองค์กรสำธำรณะที่ตนสังกัด หรือกำรรับจ้ำงเป็นที่ปรึกษำ
โครงกำรโดยอำศัยตำแหน่งในรำชกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือว่ำโครงกำรของผู้ว่ำจ้ำงจะไม่มีปัญหำติดขัด ใน
กำรพิจำรณำจำกหน่วยงำนที่ตนสังกัดอยู่
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5. กำรรับรู้ข้อมูลภำยใน (Inside information) หมำยถึง สถำนกำรณ์ที่ผู้ดำรงตำแหน่งสำธำรณะ
ใช้ประโยชน์จำกกำรรู้ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทรำบว่ำจะมีกำรตัดถนนไปตรงไหนกจรีบไป
ซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยำ หรือทรำบว่ำจะมีกำรซื้อที่ดินเพื่อทำโครงกำรของรัฐ กจรีบไปซื้อที่ดินเพื่อเกจงกำไร
และขำยให้กับรัฐ ในรำคำที่สูงขึ้น
6. กำรใช้ทรัพย์สินของหน่วยงำนเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property
for private advantage) เช่น กำรนำเครื่องใช้สำนักงำนต่ำงๆกลับไปใช้ที่บ้ำน กำรนำรถยนต์ในรำชกำร
ไปใช้เพื่องำนส่วนตัว
7. กำรนำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทำงกำรเมือง (Pork-belling) เช่น

กำรที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงกำรของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้ำนเกิดของตนเอง หรือกำรใช้งบประมำณ
สำธำรณะ เพื่อกำรหำเสียงเลือกตั้ง
จำกรูปแบบประเภทต่ำงๆของปัญหำควำมขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม
จะเหจนว่ำโอกำสควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหำมีสูงมำกเพรำะปัญหำดังกล่ำวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรม
ที่เข้ำข่ำยควำมขัดแย้งอย่ำงกว้ำงขวำง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในกำรจัดกำรกับปัญหำ
ควำมขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ กำรมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ใน
กำรทำงำนของบุคคลสำธำรณะรวมถึงกำรมีกฎหมำยที่สำมำรถครอบคลุมถึงกำรกระทำผิดเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ
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แผนภำพรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
การรับประโยชน์ต่างๆ
(Accepting benefits)

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/
เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน

การทาธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing)
หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)

มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับ
หน่วยงานต้นสังกัด

การทางานหลังจากออกจากตาแหน่ง
สาธารณะหรือหลังเกษียณ
(Post-employment)

ลาออกจากหน่วยงานเพื่อไปทางาน
ในหน่วยงานที่ดาเนินธุรกิจประเภท
เดียวกัน

การทางานพิเศษ (Outside
employment or moonlighting)

ตั้งบริษัทดาเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือ
รับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด

การรับรู้ข้อมูลภายใน
(Inside information)

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง

การใช้สมบัติของหน่วยงานเพื่อ
ประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว
(Using your employer’s
property for private advantage)
การนาโครงการสาธารณะลงในเขต
เลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง
(Pork-belling)

นาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้
ในงานส่วนตัว

รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพืน้ ที่
ตนเอง หรือการใช้งบสาธารณะ
เพื่อหาเสียง
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บทที่ 2
1. แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) กำรกำหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้ำม (Qualification and disqualification
from office) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรป้องกันเบื้องต้นมิให้มีโอกำสเกิดปัญหำควำมขัดแย้งของผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีข องข้ำรำชกำรกำรเมือง คุณสมบัติต้องห้ำมที่นำนำประเทศ มัก
กำหนด ได้แก่ กำรห้ำม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ดำรงตำแหน่ง ข้ำรำชกำรประจำ และต้อ งไม่เป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในสัมปทำนหรือสัญญำต่ำงๆกับรัฐ เป็นต้น
(2) กำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น หนี้ สิ น และธุ ร กิ จ ของครอบครั ว ให้ ส ำธำรณะทรำบ
(Disclosure of personal interests) เช่น กำรแจ้งถึงจำนวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวว่ำมีอะไรบ้ำง แบ่ง
ได้เป็น 2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ กำรแจ้งทรัพย์สินหรือควำมต้องกำรส่ว นบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น
และประเภทที่สอง คื อ กำรแจ้งทรัพย์สิน ของเจ้ำหน้ำที่ก่อนจะมำดำรงตำแหน่ง ถึ งแม้วิธีกำรนี้จะไม่ใ ช่
เครื่องมือที่แก้ปัญหำควำมขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่ำงน้อย
กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกจช่วยให้สำธำรณชนสำมำรถวิเครำะห์หรือมองเหจนช่องทำงที่อำจจะก่อให้เกิด
ปัญหำได้ง่ำยขึ้น
(3) กำรกำหนดข้อพึงปฏิบัติทำงจริยธรรม (Code of conduct) เป็นกำรสร้ำงกรอบเพื่อบอกถึงสิ่งที่ควร
และไม่ควรยึดถือเป็นหลักในกำรทำงำน ถ้ำไม่ ปฏิบัติตำมไม่ถือว่ำผิดทำงกฎหมำยแต่สำมำรถบ่อนทำลำย
ควำมเชื่อมั่นที่สังคมจะมีต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น และสำมำรถเป็นบ่อเกิดแห่งควำมเสื่อมศรัทธำที่ประชำชน
จะมีต่อระบบรำชกำร
(4) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรทำงำนหลังพ้นตำแหน่งในหน้ำที่ทำงรำชกำร (Post-office employment
restriction) เป็นข้อกำหนดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งในหน่วยงำนของรัฐนำข้อมูลลับ
(Confidential information) ภำยในหน่ว ยงำนที่เ ขำทรำบไปใช้ประโยชน์หลั งจำกกำรออกจำกตำแหน่ ง
ดังกล่ำวแล้ว รวมถึงป้องกันกำรใช้ สิทธิในกำรติดต่อหน่วยงำนรำชกำรในฐำนะที่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ
ในหน่วยงำนรำชกำรมำแล้ว
นอกจำกแนวทำงดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น แล้ ว จ ำเป็ น ต้ อ งมี ก ลไกส ำหรั บ กำรบั ง คั บ ใช้ (Enforcement)
กฎระเบียบ ที่กำหนดขึ้น เช่น กำรตั้งคณะกรรมกำรในลักษณะองค์กรกำกับดูแลเพื่อตรวจสอบให้ผู้อยู่ภำยใต้
กฎระเบียบดังกล่ำวปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่บัญญัติไว้ โดยคณะกรรมกำรดังกล่ำวต้องมีควำมเป็นอิสระอย่ำง
เพี ย งพอเพรำะในกรณี ที่ มีก ำรละเมิด กฎระเบีย บที่เ กิ ดขึ้ น กจ ต้อ งทำหน้ ำที่ ส อบสวนข้ อ เทจ จ จริง ก่ อนที่ จ ะ
ดำเนินกำรตำมมำตรกำรที่เกี่ยวข้องต่อไป
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กำรสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรที่ดี (Good Governance) คือ ประกำรแรก กำรมุ่งเน้นควำมรับผิดชอบ
ต่อสำธำรณะ (Accountability) ประกำรที่ สอง มีควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน (Transparency) ซึ่ ง
รวมถึงกำรที่สำธำรณชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลต่ำงๆได้ ประกำรที่สำม กำรมีหลักกำรที่แน่นอนคงเส้นคงวำ
และเป็นธรรมเพื่อให้ประชำชนเกิดควำมมั่นใจ (predictability) ซึ่งหมำยควำมว่ำกฎเกณฑ์ต่ำงๆจะต้องใช้
บังคับกับทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่ลำเอียง ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆจนก่อให้เกิดควำม
สับสน และประกำรสุดท้ำย คือ กำรมีส่วนร่วมของประชำชน (Public Participation) หมำยควำมว่ำผู้บริหำร
ระดับสูงจะต้องเคำรพในควำมคิดเหจนของสมำชิกในองค์กร กล่ำวคือในกำรตัดสินใจด้ำนนโยบำยนั้นจะต้อง
เปิดรับฟังควำมคิดเหจนและให้สมำชิกขององค์กรมีส่วนร่วม ในกำรตัดสินใจ
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ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดีกจ คือ ประกำรแรก กำรปรับปรุงกฎหมำยให้ทันสมัย
ชัดเจน ครอบคลุม และสำมำรถตำมกระแสกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม และวัฒนธรรมได้ทัน
ประกำรที่ สอง กำรปฏิ รูป องค์ กรอิส ระเพื่อ กำรตรวจสอบและปรำบปรำมผลประโยชน์ ทับ ซ้ อนให้ มีก ำร
ดำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพมีกระบวนกำรสรรหำและคัดเลือกคณะกรรมกำรที่เป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจำก
กำรเมือง และเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง ประกำรที่สำม กำหนดหลักเกณฑ์ด้ำนจริยธรรม
คุณธรรม (Codes of ethics) รวมทั้งจรรยำบรรณทำงวิชำชีพต่ำงๆ เพื่อเป็นแนวทำงอันชัดเจนในกำรชี้นำ
พฤติกรรมไปในทิศทำงที่ถูกต้อง กำหนดบทลงโทษผู้ประพฤติผิดจรรยำบรรณทำงวิชำชีพอันก่อให้เกิดกำร
ยกระดับมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่ม วิชำชีพให้สูงขึ้น ประกำรสุดท้ำ ย ส่งเสริมภำคประชำ
สังคมให้เข้มแขจงเป็นองค์กรแบบเปิด สมัครใจในกำรรับสมำชิก มีควำมเป็นอิสระในกำรดำเนินงำนและมี
จิตสำนึกที่เสียสละในกำรทำงำนเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม องค์กรภำคประชำสังคมเหล่ำนี้จะมีบทบำท
สำคัญในกำรเคลื่อนไหวเพื่อกำรมีส่วนร่วมและตรวจสอบกำรดำเนินงำนของภำคสำธำรณะให้ปลอดจำก
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่ำงแท้จริง

2. มำตรกำรขับเคลื่อนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกำรแรก กำรกำหนดหลักเกณฑ์ทำงจริยธรรม (Codes of ethics) เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนว่ำ
อะไรคือสิ่งผิดและอะไรคือสิ่งถูกมิให้ประชำชนเกิดควำมสับสนเหจนผิดเป็นชอบหรือเหจนกงจักรเป็นดอกบัว
โดยจะต้องนิยำมและกำหนดมำตรฐำนกำรกระทำต่ำงๆให้ชัดเจน ซึ่งวิธีกำรกำหนดหลักเกณฑ์ทำงจริยธรรม
คุณธรรมดังกล่ำวนี้ สำมำรถกระทำได้โดยกำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชำชีพมีกำรรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมำคม
และส่งเสริมให้สมำคมวิชำชีพต่ำงๆมีกำรบัญญัติเกี่ยวกับจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ หรือกำหนดแนวทำง
ปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชำชีพ เพื่อนิยำมให้หลักเกณฑ์ทำงจริยธรรม
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มีควำมชัดเจน สมำชิกของแต่ละกลุ่มวิชำชีพสำมำรถนำไปปฏิบัติได้ พร้อมกับมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่
ปฏิบัติตำม
ควำมชั ด เจนเกี่ ยวกั บ รำยละเอี ย ดของหลั ก เกณฑ์ ท ำงจริ ยธรรม หรื อ บรรทั ดฐำนสำหรั บก ำกั บ
ควำมประพฤติ ข องนั ก กำรเมื อง ข้ ำ รำชกำร และผู้ เ ชี่ย วชำญด้ ำ นต่ ำ งๆเป็ น สิ่ง ที่ มี ควำมสำคั ญ อย่ ำ งยิ่ ง
เพรำะหลั ก เกณฑ์ ท ำงจริ ย ธรรมต่ ำ งๆเหล่ ำ นี้ เป็ น แนวทำงชี้ แ นะว่ ำ บุ ค คลที่ มี ต ำแหน่ ง หน้ ำ ที่ ท ำงด้ ำ น
สำธำรณะนั้นควรจะมีควำมประพฤติอย่ำงไรอะไรที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจำกเป็นปัญหำ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเปิดโอกำสให้มีกำรอภิปรำย ถกเถียงและสร้ำงเป็นข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทำง
จริยธรรมที่พึงปฏิบัติ
ประกำรที่สอง กำรถ่ำยทอด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทำงจริยธรรมคุณธรรมสู่สมำชิกของสังคม โดยผ่ำน
สื่อมวลชนหรือกำรบรรจุในหลักสูตรกำรศึกษำในโรงเรียน เพื่อให้มีกระบวนกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน
กำรจัด อบรมให้ แ ก่ส มำชิก ของสมำคมวิ ช ำชีพ เพื่อ เสริ ม สร้ ำ งควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจ กำรอภิป รำยถกเถี ย ง
เพื่อก่อให้เกิดควำมกระจ่ำงในประเดจนที่คลุมเครือน่ำสงสัย มำตรกำรดังกล่ำวนี้ถือเป็นกำรถ่ำยทอดและ
ปลู ก ฝั ง สมำชิ ก ของสั ง คมโดยผ่ ำ นช่ อ งทำงต่ ำ งๆ อั น จะท ำให้ ส มำชิ ก ของสั ง คมเกิ ด ควำมตระหนั ก ถึ ง
ควำมสำคัญของปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อน รู้สึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนสำมำรถยับยั้งตนเองและห้ำมปรำม
ผู้อื่นมิให้กระทำกำรอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนได้ สมำชิกไม่สำมำรถอ้ำงได้อีกต่อไปว่ำตนทำผิดเพรำะไม่ทรำบ
ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ำกันกจคือกำรกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่มีควำมผิดเกี่ยวกับวินัยอย่ำงชัดเจนนั้นจะ
ช่วยลดปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมและไม่สำมำรถยอมรับได้ให้น้อยลง
ประกำรที่สำม เสริมสร้ำงควำมเข้มแขจงของภำคประชำสังคม (Strengthening the arena of civil
society) โดยกำรสนับสนุนให้ประชำชนมีสิทธิ เสรีภำพ มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม อันจะนำไปสู่กำรรวมตัวกัน
จัดตั้งองค์กรแบบสมัครใจอย่ำงอิสระ สำหรับดำเนินกิจกรรมเพื่อส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมสื่อสำรมวลชน
ที่เป็นอิสระในกำรดำเนินงำนทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ต่ำงมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
มีจิตสำนึกที่เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีกำรจัดตั้งเป็นองค์กรที่เข้มแขจงซึ่งภำคประชำสังคมที่มีอำนำจต่อรอง
สูงดั งกล่ำ วนี้จ ะสำมำรถถ่ว งดุ ลอ ำนำจและตรวจสอบกำรดำเนิ นงำนของนัก กำรเมื องและเจ้ ำหน้ำ ที่รั ฐ
ระดับ สู งได้ อย่ ำงมี ประสิท ธิ ภำพ อั น จะสำมำรถยับ ยั้ งปั ญ หำผลประโยชน์ทั บ ซ้อ นของนัก กำรเมื อ งและ
ข้ำรำชกำรระดับสูงให้น้อยลงได้
ประกำรที่ สี่ กำรปรั บ ปรุ ง กฎหมำยรวมทั้ ง แก้ ไ ขระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ต่ ำ งๆของหน่ ว ยงำน เพื่ อ ให้
บทบัญญัติท ำงกฎหมำยให้ มีนิยำมและตีกรอบควำมผิดอันเกิดจำกผลประโยชน์ทับซ้อนไว้อย่ำงชัดเจน มี
ควำมครอบคลุม กำรแก้ไขข้อกฎหมำยและกำรบังคับใช้จะต้องมิให้เกิดควำมลักลั่น ปิดช่องโหว่ข อง
กฎหมำย ปรับปรุงแนวทำง และกระบวนกำรวินิจฉัยคดีให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำยให้มำกที่สุดรวมทั้ง
บทลงโทษในกฎหมำยต่ำงๆให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน
ประกำรที่ห้ำ กำรปฏิรูปองค์กรอิสระที่ทำหน้ำที่ป้องกันและปรำบปรำมผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิ น คณะกรรมกำรสิท ธิ มนุษ ยชนแห่ง ชำติ ศำลรัฐ ธรรมนูญ ศำลปกครอง
และศำลยุติธรรม โดยจะต้องปฏิรูปองค์กรเหล่ำนี้ให้มีประสิท ธิภำพในกำรทำงำน มีบุคลำกรที่มีควำมรู้
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ควำมสำมำรถ และมีคุณธรรมในกำรทำงำน มีงบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอมีกระบวนกำรสรรหำและ
แต่งตั้งกรรมกำรที่เป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงทำงกำรเมืองมีควำมเป็นกลำง มีกฎกติกำกำกับกำรทำงำนที่
ชั ด เจน มี เ ป้ ำ หมำยในกำรท ำงำนที่ ส ำมำรถวั ด และประเมิ น ผลได้ แ ละมี ร ะบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรที่ มี
ประสิทธิภำพ

3. ตำรำงสรุ ป ตั ว อย่ ำ งโอกำสที่ จ ะเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของข้ ำ รำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐกลุ่มต่ำงๆ
กลุ่มอำชีพ
1.
นักกำรเมือง






2.
ข้ำรำชกำร
ประจำและ
เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ

กิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อปัญหำกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่งข้ำรำชกำรขึ้นเป็นผู้บริหำร
ระดับสูง
กำรใช้อำนำจหน้ำที่เพื่อให้บริษัทของตนหรือของพรรคพวกได้รับงำน/ กำรจ้ำงเหมำจำกรัฐ
กำรใช้ข้อมูลของทำงรำชกำรเพื่อแสวงหำประโยชน์
กำรแต่งตั้งคนสนิท /พวกพ้องของตนเป็นกรรมกำรในหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
องค์กรอิสระทีท่ ำหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล (Regulators) สัญญำหรือสัมปทำนของรัฐ
กำรใช้ตำแหน่งหน้ำที่เลือกผลักดันโครงกำรทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ญำติ/พวกพ้อง


ทั่วไป
 กำรนำข้อมูลลับ/ข้อมูลภำยในมำใช้หำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
 หัวหน้ำหน่วยงำนซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงแต่งตั้งให้ญำติ/ คนสนิท/คนที่มี
ควำมสัมพันธ์ฉันญำติขึ้นเป็นผู้อำนวยกำรกองพัสดุ
 กำรช่วยญำติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งำนในหน่วยงำนที่ตนมีอำนำจ
 กำรรับผลประโยชน์หรือกำรเรียกร้องสิ่งตอบแทนจำกกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
 กำรรับงำนนอกหรือกำรทำธุรกิจที่เบียดบังเวลำรำชกำร/งำนโดยรวมของหน่วยงำน
 กำรทำงำนหลังเกษียณให้กับหน่วยงำนที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงำนต้นสังกัดเดิม
 กำรนำรถรำชกำรไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลำยกรณีมกี ำรเบิกค่ำน้ำมัน
 กำรนำบุคลำกรของหน่วยงำนไปใช้เพื่อกำรส่วนตัว

กลุ่มวิชำชีพที่เกี่ยวกับกำรตรวจสอบ ประเมินรำคำ และกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
 กำรหำผลประโยชน์จำกควำมไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทำงรำชกำรของประชำชนโดยเรียก
รับเงินและอ้ำงว่ำจะสำมำรถช่วยให้สำมำรถเสียค่ำธรรมเนียมในกำรโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขำยที่ดิน
ในรำคำที่ถูกกว่ำได้ ผู้บริหำรสถำบันกำรเงินหวังก้ำวหน้ำในอำชีพ จึง ได้ร่ว มมือ และให้ค วำม
ช่ว ยเหลือ แก่นัก กำรเมือ งในกำรกู้เ งิน ในวงเงิน สูง ในรูปแบบกำรประเมินรำคำหลักทรัพย์
ค้ำประกันให้สูงเกินกว่ำควำมเป็นจริง
 ผู้บริหำรสถำบันกำรเงินใช้อำนำจหน้ำที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชำเสนอขำยที่ดินหรือบ้ำนพร้อมที่ดิน
ในโครงกำรของตนให้แก่ลูกค้ำของสถำบันกำรเงิน เพื่อแลกกับควำมสะดวกในกำรทำธุรกิจกับ
สถำบันกำรเงิน
 เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำษีอำกรได้เปิดสำนักงำนบัญชีเพื่อทำบัญชีและรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
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กิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อปัญหำกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
จำกัด ซึ่งในเวลำปฏิบัติงำนกจจะเลือกให้บริกำรเฉพำะรำยที่ตนเองได้รับประโยชน์จำกผู้เสีย
ภำษีเท่ำนั้น
 กำรกำหนดมำตรฐำน (Specification) ในสินค้ำที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงให้บริษัทของตนหรือของ
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในกำรประมูล
 กำรให้ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแก่พรรคพวก/ญำติ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ในกำรประมูลหรือ
กำรจ้ำงเหมำรวมถึงกำรปกปิดข้อมูล เช่น กำรปิดประกำศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรล่ำช้ำ
หรือพ้นกำหนดกำรยื่นใบเสนอรำคำ เป็นต้น
กลุ่มวิชำชีพอิสระ
 กำรรับงำนจำกภำยนอกจนกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ประจำ
 กำรใช้สิทธิในกำรเบิกจ่ำยยำให้กับญำติแล้วนำยำไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว
 กำรรับประโยชน์จำกระบบกำรลจอคบัตรคิวให้แก่เจ้ำหน้ำที่หรือญำติเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน
โดยผู้มีหน้ำที่ดูแลบัตรคิวจะลจอคไว้มำกกว่ำที่หน่วยงำนกำหนดและไปเรียกรับประโยชน์จำก
บัตรคิวที่ลจอคไว้เกินเหล่ำนั้นจำกผู้รับบริกำรที่ต้องกำรลัดคิว
กลุ่มวิชำชีพที่เกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรม
 กำรเรียกรับผลประโยชน์จำกกำรอนุญำตให้คืนของกลำง เป็นต้น

กลุ่มวิชำชีพวิชำกำร
 คณะกรรมกำรตรวจรับผลงำนท ำหน้ ำที่ เสมื อนเป็น นำยหน้ำ ให้ แก่บ ริษัท ที่ป รึกษำ โดยรั บ
รำยงำนผลกำรศึกษำมำพิจำรณำก่อนและแก้ไขในประเดจนที่คำดว่ำอำจถูกคณะกรรมกำรคน
อื่นท้วงติง รวมถึงกำรเข้ำไปแทรกแซงกำรพิจำรณำของกรรมกำรคนอื่น
3.
3.1 กำรเข้ำมำดำเนินธุรกิจและเป็นคู่สัญญำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้ำรำชกำร
 สมำชิกสภำ/ผู้บริหำรท้องถิ่นมำดำเนินธุรกิจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมำชิก
ท้องถิ่น
 ญำติ/ภรรยำ (อำจไม่ได้จดทะเบียน) ของผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นคู่สัญญำหรือรับเหมำงำนกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 สมำชิกสภำ/ผู้บริหำรท้องถิ่นเข้ำไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐำนะผู้รับมอบอำนำจจำกบริษัท ห้ำง
ร้ำน ในกำรยื่นซองประกวดรำคำ
 สมำชิกสภำ/ผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นบุคคลร่วมเจรจำไกล่เกลี่ยในฐำนะตัวแทนบริษัทห้ำงร้ำน ใน
กรณีงำนจ้ำงเหมำมีปัญหำ
 ผู้บริหำรสภำ/ผู้บริหำรท้องถิ่นหำประโยชน์ส่วนตัวจำกกำรเกจงกำไรจำกรำคำที่ดิน ทั้งในรูป
ของกำรใช้ข้อมูลภำยในไปซื้อ ที่ดินไว้ก่อน หรืออำจเป็นในรูปแบบที่กำหนดที่ตั้งโครงกำรใน
พื้นที่ที่ตนเองมีที่ดินอยู่เพื่อขำยที่ดินของตนเองในรำคำที่สูง
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำสัญญำเช่ำรถไปสัมมนำและดูงำนกับบริษัทซึ่งเป็นของสมำชิก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง
 นำยกเทศมนตรีและเทศมนตรีขำยสินค้ำหรือบริกำรของบริษัทตนเองให้กับเทศบำล
3.2 กำรใช้งบประมำณหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนและเพื่อหำเสียง
 กำรจัดสรรงบประมำณหรือโครงกำรเข้ำไปในพื้นที่ของตนเอง
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กิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อปัญหำกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 กำรใช้งบประมำณรำชกำรทำโครงกำรพร้อมเขียนป้ำยและชื่อของผู้ของบประมำณ ประกำศให้
ชำวบ้ำนทรำบเพื่อเป็นกำรหำเสียง
 กำรที่สมำชิกสภำท้องถิ่นซึ่งมีบทบำทในกำรอนุมัติและตรวจสอบกำรใช้งบประมำณของฝ่ำย
บริ หำรกลั บไปมี ส่ วนในกำรใช้ งบประมำณส่ ง ผลต่อ กำรทำหน้ ำ ที่ใ นกำรตรวจสอบและใช้
วิ จ ำรณญำณในกำรตั ด สิ น ใจอนุ มั ติ เ อนเอี ย งจำกควำมถู ก ต้ อ งและประโยชน์ ส ำธำรณะ
เนื่องจำกต้องกำรงบที่เหลือจำกกำรแปรญัตติไปดำเนินกำรในเขตพื้นที่ของตน
กำรเสนอให้ค่ำน้ำร้อนน้ำชำให้แก่เจ้ำหน้ำที่เพื่อแลกกับกำรลัดคิวรับบริกำร

4. ตัวอย่ำงพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเหจนบ่อย
1. กำรนำทรัพย์สินของหน่วยงำนมำใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงำนติดต่อธุระส่วนตัว
นำรถรำชกำรไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น
2. กำรใช้อำนำจหน้ำที่ช่วยญำติหรือบุคคลอื่นให้เข้ำทำงำน
3. กำรใช้ข้ อ มูล ของหน่ วยงำนเพื่ อ แสวงหำประโยชน์แ ก่ ตนเองหรื อพวกพ้ อง เจ้ ำหน้ ำที่ ข องรัฐ ทรำบ
มำตรฐำน (spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในกำรประมูล แล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบใน
กำรประมูล
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4. กำรรับงำนนอกแล้วก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่หน่วยงำนของตน เจ้ำหน้ำที่ของรัฐอำศัยตำแหน่งหน้ำที่
ทำงรำชกำรรับ จ้ำงเป็นที่ ปรึก ษำโครงกำรให้ บริษั ท เอกชน เจ้ำ หน้ำที่ รัฐน ำเวลำรำชกำรไปท ำงำน
ส่วนตัว
5. กำรนำบุคคลำกรของหน่วยงำนมำใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
6. กำรรับ สิ น บนหรื อรั บ ของขวัญ ในรูป ของเงิ นหรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใด ส่ง ผลให้ มี ก ำรตั ดสิ น ใจที่ เ อื้ อ
ประโยชน์ แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น
7. กำรเข้ำทำงำนหลังออกจำกงำนเดิมโดยใช้ควำมรู้ ประสบกำรณ์ หรืออิทธิพลจำกที่เคยดำรงตำแหน่ง
มำรับงำน หรือเอำประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยทำงำนเป็นผู้บริหำรหน่วยงำนกำกับ
ดูแลกิจกำรโทรคมนำคม แล้วไปทำงำนในบริษัทผู้ให้บริกำรโทรศัพท์
8. กำรลัดคิวให้กับผู้ใช้บริกำรที่คุ้นเคย
9. กำรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงำนแสวงหำประโยชน์ส่วนตน
10. กำรให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังควำมก้ำวหน้ำ หรือหวังผลประโยชน์ที่มิชอบ
11. กำรซื้อขำยตำแหน่ง กำรจ่ำยผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มำซึ่งกำร
เลื่อนระดับ ตำแหน่ง หรือควำมดีควำมชอบพิเศษ
12. กำรเพิกเฉยต่อกำรรักษำผลประโยชน์ส่วนรวม
13. กำรเรียกร้ องผลตอบแทนจำกกำรใช้ อิทธิพลในต ำแหน่งหน้ ำที่ เพื่ อส่ งผลที่ เป็ นคุ ณแก่ฝ่ ำยใดฝ่ำยหนึ่ ง
โดยไม่เป็นธรรม
14. กำรที่มหี น้ำที่ดูแลหรือจัดกำรกิจกำรหรือโครงกำรใด แล้วเข้ำมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้อื่น
15. กำรใช้ตำแหน่งหน้ำที่หำประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ใช้
อำนำจหน้ำที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งำนรับเหมำของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดซื้อจัดจ้ำงทำ
สัญญำซื้ออุปกรณ์สำนักงำนจำกบริษัทของครอบครัวตนเอง

5. แนวทำงกำรปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรให้ – กำรรับของขวัญและผลประโยชน์
เนื่องจำกควำมเชื่อถือไว้วำงใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐว่ำ
จะต้องตัดสินใจและกระทำหน้ำที่ โดยยึดผลประโยชน์สำธำรณะเป็นหลักปรำศจำกผลประโยชน์ส่วนบุคคล
หำกข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทำให้มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ
และกำรกระทำหน้ำที่ถือว่ำเป็นกำรประพฤติมิชอบ จึงเป็นกำรขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ด้วยเช่นกัน
 อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในควำมหมำยนี้
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- ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมำยถึง สิ่งใดๆ หรือบริกำรใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริกำรหรืออื่นๆ ที่
มี มู ล ค่ ำ ) ที่ ข้ ำ รำชกำรและเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ภ ำครั ฐ ให้ แ ละหรื อ ได้ รั บ ที่ น อกเหนื อ จำกเงิ น เดื อ น รำยได้ และ
ผลประโยชน์จำกกำรจ้ำงงำนในรำชกำรปกติ
- ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดสำมำรถตีค่ำตีรำคำเป็นเงิน หรืออำจไม่สำมำรถตีค่ำตีรำคำได้
- ของขวัญที่สำมำรถคิดรำคำได้ (Tangible gifts) หมำยรวมถึง สินค้ำบริโภค ควำมบันเทิง กำรต้อนรับ
ให้ที่พัก กำรเดินทำง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่ ำงสินค้ำ บัต รของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกำนั ล
บัตรลดรำคำสินค้ำหรือบริกำร และเงิน เป็นต้น
- ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นรำคำไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมำยถึง สิ่งใดๆหรือ
บริกำรใดๆที่ไม่สำมำรถคิดเป็นรำคำที่จะซื้อขำยได้ อำทิเช่น กำรให้บริกำรส่วนตัวกำรปฏิบัติด้วยควำมชอบ
ส่วนตน กำรเข้ำถึงประโยชน์ หรือกำรสัญญำว่ำจะให้หรือกำรสัญญำว่ำจะได้รับประโยชน์มำกกว่ำคนอื่นๆ
 แนวทำงกำรดำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน : กรณีกำรให้หรือรับของขวัญ
ในประมวลจริย ธรรมข้ำ รำชกำรพลเรือ น ประกำศคณะกรรมกำรป้อ งกัน และปรำบปรำมกำรทุจ ริต
แห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ.
2543 และระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือรับ ของขวัญของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ได้
กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรให้หรือรับของขวัญและผลประโยชน์ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐไว้ ซึ่งสำมำรถสรุป
แนวทำงสำคัญได้ ดังนี้
1. เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้องไม่รับหรือถำมนำถึงกำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจำกทรัพย์สิน
อันควรได้ตำมกฎหมำย เว้นแต่กำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำดังต่อไปนี้
1.1 กำรรั บ ของขวั ญหรื อประโยชน์ อื่ นใดจำกญำติซึ่ ง ให้ โดยเสน่ หำตำมจ ำนวนที่ เหมำะสมตำม
ฐำนะแห่งตน
1.2 กำรรับ ของขวัญ หรือ ประโยชน์อื่น ใดจำกบุค คลอื ่น ซึ่ง มิใ ช่ญ ำติที ่มีม ูล ค่ำ ในกำรรับ จำก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกำสไม่เกิน 3,000 บำท
1.3 กำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นกำรให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
2. หลั ก เกณฑ์ ก ำรรั บ ของขวั ญ หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดตำมข้ อ 1. ให้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ผู้ ซึ่ ง พ้ น จำกกำรเป็ น
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วไม่ถึง 2 ปีด้วย
3. ห้ ำ มเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ ให้ ข องขวั ญ แก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำหรื อ บุ ค คลในครอบครั ว ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำ
นอกเหนือจำกกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีกำรให้ของขวัญแก่กันโดยกำรให้ของขวัญตำมปกติประเพณีนิยมนั้น
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่ำเกิน 3,000 บำท มิได้
4. ห้ำมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เหจนเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์
อื่นใดจำกผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นกำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
ที่ให้ตำมปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีรำคำหรือมูลค่ำไม่เกิน 3,000 บำท
5. ควรใช้บัตรอวยพร กำรลงนำมในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงควำมยินดีแทนกำรให้ข องขวั ญ
เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรฝ่ำฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในกำรเสริมสร้ำงทัศนคติในกำรประหยัดให้
แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
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 เรำจะจัดกำรอย่ำงไร
กำรจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆมี ๓ คำถำม ที่ใช้ในกำรตัดสินใจว่ำจะรับหรือไม่รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์ คือ
1) เรำควรรับหรือไม่
2) เรำควรรำยงำนกำรรับหรือไม่
3) เรำสำมำรถเกจบไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
1. เรำควรรับหรือไม่
ตำมหลักกำรทำงจริยธรรมแม้ว่ำเรำจะไม่ควรรับ แต่มีหลำยโอกำสที่เรำไม่สำมำรถปฏิเสธได้หรือเป็นกำรรับ
ในโอกำสที่เหมำะสมตำมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบั ติกันในสังคม
อย่ำงไรกจตำมมีหลำยโอกำสที่ไม่เป็นกำรเหมำะสมอย่ำงยิ่งที่จะรับ
1) ถ้ำเป็น กำรให้เงิน ท่ำนจะต้องปฏิเสธไม่ว่ ำจะเป็นโอกำสใดๆ กำรรับ เงินสดหรือ สิ่งใดๆ ที่ส ำมำรถ
เปลี่ยนกลับมำเป็นเงิน เช่น ลจอตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมและอำจเข้ำข่ำยกำรรับ
สินบน
 กำรถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจำกเงินนั้น สิ่งที่ควรนำมำเป็นเหตุผลในกำรตัดสินใจ คือ
- ทำไมเขำจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคำขอบคุณ กำรเสนอให้มีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติตน
หรือไม่
- ควำมประทับใจของท่ำนต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อกำรทำงำนในอนำคต
 ถ้ ำ ท่ ำ นทำงำนอยู่ ใ นกลุ่ ม เสี่ ย ง อ่ อ นไหวหรื อ อยู่ ใ นข่ ำ ยที่ ต้ อ งได้ รั บ ควำมไว้ ว ำงใจเป็ น พิ เ ศษ
เช่ น งำนตรวจสอบภำยในและงำนตรวจคุณภำพต่ำงๆ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรออกใบอนุญำตหรือ
กำรอนุมัติ /อนุญำตต่ำงๆ ท่ำนจะต้องปฏิบัติตำมนโยบำยและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มำกกว่ำบุคคล
กลุ่มอื่น
2) กำรรับก่อให้เกิดกำรขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หำกกำรรับก่อให้เกิด
ควำมขั ดแย้ง ระหว่ ำงผลประโยชน์ส่ วนตนและผลประโยชน์ สำธำรณะแล้ว ผลประโยชน์ส่ วนตนที่ไ ด้รั บ
กลำยเป็นมีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสำธำรณชนว่ำเป็นกำรประพฤติ
โดยมิชอบ
กำรขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำรประพฤติมชิ อบและ
กำรทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนรำชกำรควรกำหนดนโยบำยกำรรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง
โดยส่วนรำชกำร ที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้ำที่ที่เสี่ยงต่อกำรประพฤติมิชอบควรกำหนดนโยบำยด้ำนนี้ อย่ำง
เคร่งครัดมำกกว่ำหน่วยงำนอื่นๆ
หลักกำรกำรปฏิบัติงำนในภำครัฐอยู่บนพื้นฐำนที่ว่ำ “กำรกระทำและกำรตัดสินใจใดๆจะต้องกระทำ
ด้วยควำมเป็นกลำงปรำศจำกกำรมีส่วนได้ส่วนเสียในกำรให้บริกำร และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทย
โดยรวม”
ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มำแสวงหำผลประโยชน์ให้กับองค์กร
ของตนหรือตนเองเหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐมีพันธะ
ผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรมโดยกระทำและแสดงออกโดยยึดมำตรฐำนควำมโปร่งใส ควำม
พร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องเที่ยงธรรมตลอดเวลำที่มีอำชีพ รับข้ำรำชกำร ไม่ว่ำ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้น จะมีค่ำเพียงเลจกน้อยกจไม่ควรรับ เพรำะก่อให้เกิดควำมรู้สกึ ผูกพันหรือ
พันธะกับผู้ให้ และอำจก่อให้เกิดควำม เสื่อมศรัทธำต่อประชำชน
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2. เรำต้องรำยงำนหรือไม่
กำรรำยงำนกำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจำกหลักกำรต่อไปนี้
1) ธรรมชำติของผู้ให้ : พิจำรณำตำมกฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกำศคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ รวมทั้งนโยบำยของหน่วยงำน เช่น กำรห้ำมรับของขวัญหรือประโยชน์
จำกคู่สัญญำ/องค์กรหรือบุคคลที่กำลังจะมำทำกำรค้ำ กำรสัญญำว่ำจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคลที่จะขอ
ทำใบอนุญำตหรือรับกำรตรวจสอบด้ำนต่ำงๆ
2) บทบำทหน้ำ ที่ ข องท่ำ นในองค์ กร : ถ้ ำข้ ำรำชกำรนั้ นๆทำงำนในขอบข่ำ ยที่ อ่อ นไหวและต้ องกำร
ควำมเชื่อถือไว้วำงใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับกำรได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจำกระดับ
องค์กร และระดับบุคคล อำทิเช่น งำนตรวจสอบ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง กำรให้ใบอนุญำต/ยึดใบอนุญำต ฯลฯ
ควรให้แน่ใจที่สุดว่ำตัวท่ำนและองค์กรมีควำมเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่ำหน่วยงำนของท่ำน
มิได้กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรห้ำมรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆและมิได้กำหนดให้รำยงำนกำรรับ
ของขวัญและผลประโยชน์ ท่ำนควรดำรงควำมถูกต้องด้วยกำรรำยงำนหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นๆ
หลักกำรกำรกำหนดว่ำของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรำยงำนหรือไม่ควรจะต้องให้องค์กรเกจบ
รักษำไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้ำรำชกำร ให้เทียบกับค่ำตำมรำคำตลำดโดยต้องมีค่ำน้อยกว่ำ 3,000 บำท
ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่องหลักเกณฑ์กำรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
3. เรำจะเกจบรักษำไว้เองได้หรือไม่
1) ปกติสำมำรถเกจบรักษำไว้เอง หำกมีค่ำไม่เกิน 3,000 บำท
2) หำกมีรำคำทำงกำรตลำดเกิน 3,000 บำท ส่วนรำชกำรต้องพิจำรณำตัดสินว่ำจะต้องให้เป็นทรัพย์สิน
ของส่วนรำชกำรหรือไม่
 กำรฝ่ำฝืนกฎนี้มีโทษอย่ำงไร
กำรฝ่ำฝืนนโยบำยว่ำด้วยกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นและพร้อมฝ่ำฝืนกำรปฏิบัติตำมประมวล
จริย ธรรมอำจถู กลงโทษตั กเตือ น ตัด เงิ นเดื อน จนกระทั่ง ถึงไล่อ อกขึ้น กับ ควำมร้ำยแรงของกำรฝ่ ำฝื น
นอกจำกนั้น หำกกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆเข้ำข่ำยกำรรับสินบน ฉ้อฉลทุจริตและสำมำรถพิสูจน์
ได้ว่ำ ข้ำรำชกำรและหรือ เจ้ำ หน้ำที่ ภำครัฐนั้น ๆรับ ของขวัญหรือผลประโยชน์ ซึ่งมี ผลต่อ ควำมเป็น ธรรม
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ ให้โดย
มิชอบ หำกถูกตัดสินว่ำผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอำจมีส่วน
ร่วมในกำรรับโทษทำงอำญำด้วย

 กำรรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งควำมเสี่ยง
กำรรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆเป็นสำเหตุให้สำธำรณชนรับรู้ว่ำมีกำรปฏิบัติอย่ำงมีอคติ มีอิทธิพลต่อ
กำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรก่อให้เกิดกำรทำลำยควำมเชื่อถือศรัทธำของประชำชนต่อภำครัฐ
และต่อข้ำรำชกำร กุญแจแห่งควำมเสี่ยง 2 ประกำรที่สำคัญ คือ
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1. ควำมพยำยำมที่ จ ะหลบเลี่ ย งกฎเกณฑ์ โดยตี ค่ ำ รำคำของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน์ น้ อ ยกว่ ำ
ควำมเป็นจริง กำรตีค่ำรำคำต่ำกว่ำควำมเป็นจริงนั้นบุคคลอำจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่ำของขวัญ
และหรือผลประโยชน์นั้นๆมีค่ำต่ำกว่ำที่เป็นจริงเพื่อหลีกเลี่ยงกำรรำยงำน กำรกระทำดังกล่ำวนับว่ำเป็นกำร
คดโกงและหลอกลวงซึ่งเข้ำข่ำยฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม
2. กำรเพิกเฉยมองข้ำมควำมผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น
- กำรรั บ ของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน์ ใ ดๆอำจท ำให้ ติ ด เป็ น นิ สั ย อย่ ำ งรวดเรจ ว และก่ อ ให้ เ กิ ด
ควำมคำดหวังเสมอว่ำจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆในกำรปฏิบัติหน้ำที่ร ำชกำร ทำให้เกิด
ควำมรู้สึกชอบหรืออยำกปฏิบัติต่อผู้รับบริกำร หรือผู้รับงำน-รับจ้ำง-รับเหมำฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและ
หรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของควำมชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับทำให้มีกำรปฏิบั ติตอบแทนเกิน
กว่ ำมำตรฐำนที่ก ำหนด
ในสถำนกำรณ์ เช่ นนี้ ผู้ รับ จ้ำ ง ผู้รั บ เหมำ และหรื อผู้ รับ จัด ซื้อ อำจรั บ รู้
ผิดพลำดและเข้ำใจว่ำกำรรับจ้ำงต่ำงๆไม่ต้องทำในระดับมำตรฐำนหรือลดคุณค่ำกำรบริกำร นอกจำกนั้น
หำกเกิดกำรปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมกำรทำงำนขององค์กร ข้ำรำชกำรและหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะมีพฤติกรรม
เคยชินกับ “กำรรับรำงวัล” จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่และละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยควำมรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่ำ
เป็นกำรรับสินบน
- กำรแสวงหำเหตุ ผ ลเพื่ อ บิ ด เบื อ นควำมจริ ง มี แ นวโน้ ม ที่ เ ป็ น ไปได้ ม ำกที่ เ รำจะรั บ ของขวั ญ และ
ผลประโยชน์ โดยเฉพำะสิ่งที่ถูกใจเรำ บุคคลอำจสงสัยว่ำกำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ ใดๆถือได้ว่ำ
เป็นควำมผิด แต่ผู้รับมักจะหำเหตุผลเข้ำข้ำงตนเองดังนี้
“ฉันรู้ว่ำไม่ควรรับของดังกล่ำว แต่ด้วยมำรยำทจึงไม่กล้ำจะปฏิเสธน้ำใจหรือหำกไม่รับจะเป็นกำรทำลำย
สัมพันธภำพระหว่ำงผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง”
“คนอื่นๆกจทำเช่นนี้ ทำไมฉันจะทำบ้ำงไม่ได้”
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลำนอกเวลำรำชกำรทำงำน ดังนั้นมันเป็นกำรยุติธรรมที่เรำจะได้รำงวัลผลประโยชน์พิเศษบ้ำง”
“เพรำะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู้บังคับบัญชำจึงชมฉันและเป็นเรื่องธรรมดำที่ฉันมักเป็นคนแรกเสมอ
ที่ได้รับโอกำสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนำ”
“มันเป็นแค่ตัวอย่ำงฟรีให้ทดลองใช้และฉันกจไม่คิดว่ำหน่วยงำนของฉัน จะสั่ง สิน ค้ำ ชนิด นี้ แม้ว่ำ ฉัน จะ
ให้คำแนะนำกจตำม”
“ฉันไม่เหจนมีกฎระเบียบใดๆเกี่ยวกับกำรให้ของขวัญ ดังนั้นฉันกจไม่ได้ฝ่ำฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ”
ท่ำนต้องระลึกอยู่เสมอว่ำเหตุผลที่ท่ำนใช้กล่ำวอ้ำงเช่นนี้ ไม่สำมำรถปกป้องท่ำนจำกกำรถูกดำเนินกำร
ทำงวินัยหำกกำรกระทำของท่ำนเป็นกำรกระทำที่มิชอบ
 สถำนกำรณ์ตัวอย่ำง
หน่วยงำนภำครัฐหนึ่งส่งนักทรัพยำกรบุ ค คลที่ทำหน้ำที่จัดซื้อจัดจ้ำง (HR procurement) ให้เข้ำร่วม
สัมมนำด้ำนทรัพยำกรบุคคล เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นได้รับรำงวัลมูลค่ำ 7,000 บำท จำกกำรเป็นผู้เข้ำร่วมสัมมนำ
ที่มีบุคลิ กเป็น Personnel planner ซึ่ งบริจำคโดยโรงงำนผลิตสิน ค้ำที่เป็ นคู่ค้ำกั บหน่วยงำน เจ้ำหน้ำ ที่
ได้เกจบของรำงวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รำยงำนหน่วยงำนเนื่องจำกคิดว่ำเป็นรำงวัลที่ตนชนะจำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมกำรสัมมนำ
ผู้บังคับบัญชำตระหนักถึงควำมหมำยที่อำจแอบแฝงมำจำกกำรให้ และตัดสินใจว่ำจะต้องมีกำรรำยงำน
ของรำงวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงำน โดยให้เหตุผลว่ำกำรปรำกฏตัวของเขำในกำรเข้ำร่ว ม
สัมมนำเป็นเพรำะได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน ดังนั้นเป็นควำมชอบธรรมของหน่วยงำนที่จะตัดสินว่ำ
จะจั ด กำรอย่ ำ งไรกั บ รำงวั ล ชิ้ น นี้ เ นื่ อ งจำกรำคำของรำงวั ล และบทบำทในหน้ ำ ที่ มี ค วำมเสี่ ย งในเรื่ อ ง
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ผลประโยชน์ทับซ้อน ในที่สุดเจ้ำหน้ำที่จึงถูกขอร้องให้สละรำงวัลแก่หน่วยงำนเพื่อใช้ประโยชน์ตำมควำม
เหมำะสม
 โมเดลสำหรับกำรตัดสินใจ
ประเดจนกำรตัดสินใจ
เจตนำรมณ์ : อะไรเป็นเจตนำของกำรให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบหรือนโยบำยอะไรที่เกี่ยวกับกำรให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
ควำมเปิดเผย : มีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชนเพียงใด
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บทที่ 3
หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนและขั้นตอนการดาเนินการ
กรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
คุณค่ำ : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่ำรำคำเท่ำใด
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับกำรรับของขวัญหรือไม่ และมีอะไรบ้ำง
อัตลักษณ์ : ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพื่ออะไร
เวลำและโอกำส : เวลำและโอกำสในกำรให้ คืออะไร
 บทสรุป
ควำมเชื่อถือไว้วำงใจและจริยธรรมเป็นรำกฐำนของกำรบริหำรภำครัฐที่ดี เมื่อท่ำนเป็นข้ำรำชกำรและหรือ
เจ้ำหน้ำทีภ่ ำครัฐไม่ว่ำจะสังกัดหน่วยงำนใดท่ำนถูกคำดหวังให้ปฏิบัติหน้ำที่และตัดสินใจโดยปรำศจำกอคติ
ท่ ำ นถู ก คำดหวั ง ไม่ ใ ห้ แ สวงหำรำงวั ล หรื อ ผลประโยชน์ ใ นรู ป แบบใดๆนอกเหนื อ จำกเงิ น เดื อ นและ
ผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ แม้ว่ำนโยบำยของหน่ว ยงำนหลำยแห่ง จะอนุญ ำตให้รับ ของขวัญ ได้ ซึ่ง ถือ ว่ำ
เป็น ของที่ร ะลึก ในโอกำสที่ เ หมำะสม แต่อย่ำงไรกจตำมควรมีข อบเขตในกำรรับเสมอ กำรฝ่ำฝืนขอบเขต
ด้วยกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมำะสมจะนำไปสู่ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตและทำลำยชื่อเสียงของ
ท่ำนรวมทั้งองค์กรของท่ำนเอง

1. หน่วยงำนที่รับเรื่องร้องเรียนกรณีเมื่อพบเหจนพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
หำกพบเหจ น เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ มี พ ฤติ ก รรมที่ จ ะน ำไปสู่ ก ำรทุ จ ริ ต ต่ อ ต ำแหน่ ง หน้ ำ ที่ ห รื อ
มีพ ฤติ ก รรมที่เ ป็ นกำรขั ดแย้ งกั น ระหว่ ำ งผลประโยชน์ ส่ วนตนและผลประโยชน์ ส่ วนรวม สำมำรถ
ดำเนินกำรแจ้งหน่วยงำนต่ำงๆได้ ดังต่อไปนี้
1. หน่วยงำนต้นสังกัดของผู้กระทำควำมผิด
ร้องเรียนผ่ำนคณะกรรมกำรจริยธรรมประจำส่วนรำชกำรหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ตนสังกัด
2. สำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน
ที่อยู่ : ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 อำคำรรัฐประศำสนภักดี
(อำคำรบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
10210
โทรศัพท์ : 0-2141-9100 หรือ 1676 โทรสำร : 0-2143-8341
เวปไซต์ : http://www.ombudsman.go.th
3. ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย
ที่อยู่ : กระทรวงมหำดไทย ถนนอัษฎำงค์ กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2222-1141 ถึง 55
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โทรศัพท์สำยด่วน : 1567
เวปไซต์ : http://www.damrongdhama.moi.go.th
4. ศำลปกครอง
ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 1111
โทรศัพท์สำยด่วน : 1355
เวปไซต์ : http://www.admincourt.go.th
5. สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.)
ที่อยู่ : เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู้ ปณ. 100
เขตดุสิต กทม.
โทรศัพท์ : 0 2528 4800-4849
เวปไซต์ : https://www.nacc.go.th
6. สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ที่อยู่ : ถนนพระรำมที่ 6 เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2271-8000
เวปไซต์ : http://www.oag.go.th
7. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอำด
ที่อยู่ : 47/101 ถ.ติวำนนท์ ต.ตลำดขวัญ อ. เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-547-1711
เวปไซต์ : http://www.fact.or.th
8. ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตกระทรวงกำรคลัง
ที่อยู่ : สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-126-5800 ต่อ 2634
เวปไซต์ : acoc.mof.go.th
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2. ขั้นตอนกำรดำเนินกำรกรณีเมื่อพบเหจนพฤติกรรมที่เป็น ผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
คณะกรรมกำรจริ ยธรรม
ประจำส่วนรำชกำร
เมื่อพบเห็นพฤติกรรม
ที่นำไปสูก่ ำรมี

ส่งเรื่ อง

ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน

ไม่ฝ่ำฝื นประมวล

ยุติเรื่ อง

จริ ยธรรม

หรื อมีกำรฝ่ ำฝื น
ประมวลจริ ยธรรม
หัวหน้ ำส่วนรำชกำร
สัง่ กำร

รำยงำน

กลุม่ งำนคุ้มครองจริ ยธรรม

ฝ่ ำฝื นประมวล
จริ ยธรรม

-โทษทำงวินยั
- ว่ำกล่ำวตักเตือน

(ประมวลเรื่ อง สืบสวนและสรุป

- ทำทัณฑ์บน

ข้ อเท็จจริง ข้ อกฎหมำย และ

- ให้ รับกำรพัฒนำ

ควำมเห็น)
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 ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1. เมื่อพบเหจนว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐคนใดมีพฤติกรรมที่นำไปสู่กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีกำรฝ่ำฝื น
ประมวลจริย ธรรม สำมำรถร้องเรีย นหรือแจ้งให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรื อคณะกรรมกำรจริยธรรม
พิจำรณำได้
2. คณะกรรมกำรจริยธรรมและหัวหน้ำส่วนรำชกำรได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วจะสั่งกำรไปยังกลุ่มงำน
คุ้มครองจริยธรรมให้ดำเนินกำรสืบสวน รวบรวมและสรุปข้อเทจจจริง รวมทั้งข้อกฎหมำยและควำมเหจน
ต่ำงๆ แล้วรำยงำนต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำตัดสิน
3. หัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำและวินิจฉัย แล้วหำกเป็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมจริง หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรจะสั่งกำรให้มีกำรลงโทษทำงวินัย ว่ำกล่ำวตักเตือน ทำทัณฑ์บน ให้รับกำรพัฒนำ แล้วแต่
กรณีหรือหำกวินิจฉัยแล้วกำรกระทำนั้นไม่ฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม กจให้สั่งยุติเรื่อง

บรรณำนุกรม
กำรจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง ได้จัดทำตำมแนวทำงของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต แห่งชำติ (ป.ป.ช.) โดยมีกฎหมำย ระเบียบ
และแนวทำงในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
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