๑
กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานภาครัฐ

ความหมายของผลประโยชนทับซอน

คําวา Conflict of Interests มีการใชคําในภาษาไทยไวหลายคําเชน“ผลประโยชนทับซอน”
“ผลประโยชนขัดกัน”“ผลประโยชนขัดแยง”หรือ “การขัดกันแหงผลประโยชน” ถอยคําเหลานี้ถือเปนรูปแบบ
หนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบอันเปนการกระทําที่ขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชนทับซอนจึงหมายถึงความทับ
ซอน ระหวางผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ
กลาวคือเปนสถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัวโดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวมมีหลากหลายรูปแบบ
ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงิน หรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสิน
มีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้
๑. หาประโยชนใหตนเอง คือ การใชอํานาจหนาที่เพื่อตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจหนาที่ทําใหบริษัท
ตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน เปนตน
๒. รับผลประโยชน คือ การรับสินบน หรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับเงินจากผู
มาเสียภาษี หรือเปนเจาหนาที่จัดซื้อแลวรับไมกอลฟเปนของกํานัลจากรานคา เปนตน
๓. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่เพื่อสงผลที่เปนคุณแกฝายใด
ฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม
๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนต หรือคอมพิวเตอรของราชการ
ทํางานสวนตัว เปนตน
๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เชน รูวาราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกลาวดักหนาไว
กอน เปนตน
๖. รับงานนอก ไดแก การเปดบริษัททําธุรกิจซอนกับหนวยงานที่ตนเองทางานอยู เชน เปนนักบัญชีแตรับ
งานสวนตัวจนไมมีเวลาทํางานบัญชีในหนาที่ใหกับหนวยงาน เปนตน
๗. ทํางานหลังออกจากตําแหนง คือการไปทางานใหกับผูอื่นหลังออกจากที่ทํางานเดิม โดยใชความรูหรือ
อิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไมเปนธรรม เชน เอาความรูในนโยบายและแผนของธนาคาร
ประเทศไทยไปชวยธนาคารเอกชนอื่นๆ หลังจากเกษียณ เปนตน

ความหมายผลประโยชนทับซอน : สํานักงาน ก.พ.

สถานการณ ห รื อ การกระทํ า ของบุ ค คล (ไม ว า จะเป น นั ก การเมื อ ง ข า ราชการ พนั ก งาน บริ ษั ท
ผูบริหาร) มีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของ จนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือการ ปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงนั้น การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไม เจตนาหรือบางเรื่องเปนการ
ปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใดพฤติกรรม เหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรม
โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

๒
กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานภาครัฐ

ของเจาหนาที่ของรัฐ ที่ตองคํานึงถึงผลประโยชน สาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติ
หนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเอง หรือพวกพอง

การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม (Confects of Interest)

๑ ผลประโยชนสวนตน (Private Interests) เปนผลตอบแทนที่บุคคลไดรับ โดยเห็นวามีคุณคาที่จะ
สนองตอบความต องการของตนเองหรื อ ของกลุ มที่ต นเองเกี่ย วขอ ง ผลประโยชน เปน สิ่งจู งใจให คนเรามี
พฤติกรรมตางๆ เพื่อสนองความตองการทั้งหลาย
๒ ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ให
ประโยชนสุขแกบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชนสาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชนตอมวลสมาชิกใน
สังคม
๓ ความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
เปนสถานการณที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐ ใชตําแหนงหรืออํานาจหนาที่ ในการแสวง
ประโยชนแกตนเอง กลุมหรือพวกพอง ซึ่งเปนการละเมิดทางจริยธรรม และสงผลกระทบหรือความเสียหายตอ
ประโยชนสาธารณะ คําอื่นที่มีความหมายถึงความขัดแยงกันแหงผลประโยชนสวนตนและสวนรวม ไดแก การมี
ผลประโยชนทับซอน ความขัดกันระหวางผลประโยชนของผูดํารงตําแหนงสาธารณะ และรวมถึงคอรรัปชั่น
เชิงนโยบาย คอรรัปชั่นสีเทา
๑. ปจจัยที่ทําใหเกิดผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอน หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและประโยชนสวนรวม เปนผลมา
จากการไมสามารถแยกแยะระหวางบทบาทหนาที่ในเรื่องสวนตัว และเรื่องสวนรวมออกจากกันไดชัดเจนและมี
สาเหตุมาจากพื้นฐานความคิดแบบดั้งเดิมของคนไทยและมีปจจัยที่เอื้อใหเกิดพฤติกรรมทุจริต ดังนี้
(๑) มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไมสามารถแยกแยะระหวางเรื่องสวนตัวกับ เรื่อง
สวนรวมออกจากกันไดอยางสิ้นเชิง ดังนี้
๑) คนไทยมีฐานความเชื่อในอดีตที่เห็นวา ขุนนางคาขายไดโดยไมเปนสิ่งที่นารังเกียจ
๒) ตําแหนงหนาที่ราชการสามารถนํามาซึ่งผลประโยชนสวนตัว จึงไมมีการแยกแยะระหวางประโยชน
สวนตัวออกจากประโยชนสวนรวม

๓) ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเปนระบบคิดแบบฐานสิบ (คือไมแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตัวของผูมีอํานาจกับผลประโยชนสวนรวม) จึงพัฒนาคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน ไม
ทันกับพื้นฐานแนวคิดของระบบกฎหมายสากลที่เปนระบบคิดแบบฐานสอง (คือแยกแยะผลประโยชนสวนตัว
ออกจากผลประโยชนสวนรวมอยางชัดเจน)
(๒) มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง เชน การเอื้อประโยชนใหผู
เคยสนับสนุน คะแนนเสียง หรือตอบแทนตําแหนงใหโดยจะไมใชการตอบแทนดวยตัวเงินเปนหลักแตเปนการ
ตอบแทนในลักษณะผลประโยชนอยางอื่น เชน การใหผลประโยชนหรือตําแหนงทางการเมือง เปนตน
(๓) มีพฤติกรรมการใชจายเงินที่สุรุยสุราย ทําใหรายรับไมสมดุลกับรายจาย เชน มีภาระการใชจายใน
การรักษาพยาบาล หรือเลี้ยงดูครอบครัว ฯลฯ ทําใหมีพฤติกรรมที่ตองเขาไปเกี่ยวของกับการกระทําผิดโดย
โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

๓
กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานภาครัฐ

สมั ค รใจหรื อ มี พ ฤติ ก รรมที่ ยั ก ยอกประโยชน ส ว นรวมเข า เป น ประโยชน ส ว นตั ว เกิ ด การขั ด กั น ระหว า ง
ผลประโยชนสวนรวมและประโยชนสวนตัว
(๔) มีความจําเปนในการรักษาตัวรอดและลดการเผชิญปญหากับคานิยม การมีผลประโยชนทับซอน
ทําใหตนเองตองเขาไปเกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอน สาเหตุสวนหนึ่งนั้นคือปจจัยทางสังคม ซึ่งเปนลักษณะ
“ตัวกูของกู”อันเปนคานิยมของสังคมที่เนนเรื่องวัตถุนิยม การอยากมี อยากได การรักษาหนาตาและยกหนาตา
ทางสังคมทําใหตองมีการแสวงหาทรัพยสินและอํานาจมากขึ้น
(๕) โครงสรางการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถวงดุล ซึ่งฝายตรวจสอบ ยังขาดความเขาใจ
และระบบยังไมมีประสิทธิภาพ จึงเอื้อตอการมีพฤติกรรมที่เปนไปในลักษณะการมีผลประโยชนทับซอนมาก
ที่สุด
(๖) ปญหาการมีผลประโยชนทับซอนเกิดจากปจจัยดานกฎหมาย ดังจะเห็นไดวาตัวบทกฎหมายยังไม
ตอบสนองตอสภาพปญหาและทันตอสภาวการณปจจุบัน กลาวคือบทลงโทษทางกฎหมายยังไมเพียงพอตอการ
“ปองกัน”และ“ปองปราม”ผูที่จะกระทําหรือคิดที่จะกระทําที่เอื้อตอการมีผลประโยชนทับซอนเทาที่ควร
การทุจริตมีหลายระดับในระดับที่สูงสุดคือ “คอรรัปชั่น”(Corruption) สวน “ความขัดแยงกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม”(Conflict Of Interests) ถือวาเปนความผิดระดับตน เมื่อ
พิจารณาใหดีจะเห็นวา การคอรรัปชั่นอาจไมใชความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม แตความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเปนตนเหตุพื้นฐานของการ
คอรรัปชั่น เพราะเมื่อมีพฤติกรรมของความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
เกิดขึ้นก็จะนําไปสูการคอรรัปชั่นได

๒. ความสัมพันธระหวาง Conflict Of Interests กับ Corruption
๑. Conflict of Interests เปนรูปแบบหนึ่งของ Corruption แตระดับหรือขนาดและขอบเขตตางกัน
๒. Conflict of Interests นําไปสู Corruptionที่รุนแรงขึ้น
๓. Conflict of Interests เกี่ยวกับการใชอํานาจที่เปนทางการเชื่อมโยงกับกฎหมายระเบียบการ
ปฏิ บั ติและสว นที่ ไม เ ป นทางการเป น ความสัมพัน ธระหวางบุคคล ขยายไปถึงเรื่องครอบครัว ตองพิจารณา
ความสัมพันธ เชน คูสมรสและคนในเครือญาติ

ประเภทของผลประโยชนทับซอน
๑. ประเภทของผลประโยชนทับซอน

(๑) การใชตําแหนงไปดําเนินการเพื่อประโยชนทางธุรกิจของตนเองโดยตรง
(๒) ใชตําแหนงไปชวยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย
(๓) การรับผลประโยชนโดยตรง
(๔) การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใชตําแหนงหนาที่การงาน
(๕) การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชสวนตัว
โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

๔
กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานภาครัฐ

(๖) การนําขอมูลอันเปนความลับของหนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว
(๗) การทํางานอีกแหงหนึ่งที่ขัดแยงกับแหงเดิม
(๘) ผลประโยชนทับซอนจากการเปลี่ยนสถานที่ทํางาน
(๙) การปดบังความผิด

๒. รูปแบบพฤติกรรมและการกระทําที่กอใหเกิดผลประโยชนทับซอน
(๑) การรับ ของขวั ญ หรื อรับ ผลประโยชน คือ การรับ ของขวัญและความสะดวกสบายที่เกิน ความ
เหมาะสม ซึ่งอาจสงผลตอบุคคลในการปฏิบัติงานในหนาที่ การรับของขวัญมีไดในหลายรูปแบบ เชน การลด
ราคาของที่ซื้อให การเลี้ยงอาหารอยางฟุมเฟอยตลอดจนการใหความบันเทิงในรูปแบบตางๆซึ่งมีผลตอการ
ตัดสินใจของเจาหนาที่ใหเอนเอียงหรือเปนไปในลักษณะที่เอื้อประโยชนตอผูใหของขวัญนั้น
(๒) การหาประโยชนใหตนเอง (Self-Dealing) คือ การหาประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัวหรือพวก
พองจากตําแหนงหนาที่เปนการใชตําแหนงหนาที่เพื่อตนเอง
(๓) การทํางานหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ การไปทํางานหลังออกจากงานเดิมโดยใช
ความรู ประสบการณหรืออิทธิพลจากที่เคยดํารงตําแหนงมารับงานหรือเอาประโยชนใหกับตนเองและพวกพอง

(๔) การทํางานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ การเปนที่ปรึกษาและการจาง
งานใหแกตนเองรวมถึงการใชตําแหนงสถานภาพการทํางานสาธารณะในการเขาไปเปนนายจางของภาคเอกชน
หรือเปนเจาของเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการใชเวลาและเครื่องมือของรัฐในการทํางานพิเศษภายนอกที่ไมใช
อํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานดวย
(๕) การรับรูขอมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่เจาหนาที่ของรัฐรูเห็นในขอมูลลับของทาง
ราชการ หรือนําขอมูลไปเปดเผยเพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เปนประโยชนในรูปของเงินหรือประโยชนอื่นๆ หรือนํา
ขอมูลไปเปดเผยใหแกญาติหรือพวกพองในการแสวงหาผลประโยชนจากขอมูลเหลานั้น
(๖) การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชชั่วคราวในกิจการที่เปนของสวนตนเพื่อประโยชนสวนตัวของ
เจาหนาที่ของรัฐและทําใหหนวยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน
๗) การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชนทางการเมือง (Pork Barreling) คือ การ
ใชอิทธิพลทางการเมืองเพื่อเรียกผลตอบแทนหรือประโยชนตอพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ
๓. การรับประโยชนตางๆ
(๑) การรับของขวัญจากบริษัทตางๆ
(๒) บริษัทสนับสนุนคาเดินทางไปดูงานตางประเทศ
(๓) หนวยราชการรับเงินบริจาคจากธุรกิจที่เปนลูกคาของหนวยงาน
(๔) ไดรับของแถมหรือผลประโยชนอื่นใดจากการจัดชื้อจัดจาง
(๕) การที่คณะกรรมการกูเงินจากสถาบันการเงินในการกํากับดูแล
(๖) การที่คณะกรรมการฝากญาติพี่นอง หรือคนที่คุนเคยเขาทํางานในรัฐวิสาหกิจที่ตนกํากับดูแลอยู

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

๕
กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานภาครัฐ

๔. ประโยชนอันคํานวณเปนเงินได
(๑) การปลดหนี้หรือการลดหนี้ใหเปลา
(๒) การใหยืมโดยไมคิดดอกเบี้ย
(๓) การเขาคาประกันโดยไมคิดคาธรรมเนียม
(๔) การใหคานายหนาหรือคาธรรมเนียมการเปนตัวแทน
(๕) การขาย การใหเชาชื้อทรัพยสินเกินมูลคาที่เปนจริงตามที่ปรากฏเห็นในทองตลาด
(๖) การใชสถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพยสิน โดยไมคิดคาเชาหรือคาบริการนอยกวาที่คิดกับบุคคล
อื่นโดยปกติทางการคา
(๗) การใหใชบริการโดยไมคิดคาบริการหรือคิดคาใชบริการนอยกวาที่คิดกับบุคคลอื่นโดยปกติทาง
การคา
(๘) การใหสวนลดในสินคาหรือทรัพยสินที่จําหนาย โดยการใหสวนลดมากกวาที่ใหกับบุคคลอื่นโดย
ปกติทางการคา
(๙) การใหเดินทางหรือขนสงบุคคลหรือสิ่งของโดยไมคิดคาใชจายหรือคิดคาใชจายนอยกวาบุคคลอื่น
โดยปกติทางการคา
(๑๐) การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอื่น ใหโดยไมคิดคาใชจายหรือคิดคาใชจายนอยกวา
ที่คิดกับบุคคลอื่นโดยปกติทางการคา

หลักการจัดการผลประโยชนทับซอน

๑. ปกปองประโยชนสาธารณะ
การปฏิบัติหนาที่ไมใหผลประโยชนสวนตัวมาแทรกซอน รวมถึงความเห็นและทัศนคติสวนบุคคล มี
ความเปนกลาง ไมมีอคติ ลําเอียง
๒. สนับสนุนความโปรงใสและความพรอมรับผิด
เปดโอกาสใหตรวจสอบหรือการเปดเผยผลประโยชนสวนตัวหรือความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติ
หนาที่
๓. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
การปฏิบัติหนาที่ยึดหลัดคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชน
ทับซอน โดยเฉพาะผูบริหารตองเปนแบบอยาง
๔. สรางวัฒนธรรมองคกร
สร า งสภาพแวดลอมสนั บ สนุ น การหลีกเลี่ย งผลประโยชนทับ ซอน และสรางวัฒนธรรมแหงความ
ซื่อสัตย

แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน

กรอบการทํางานนี้เปนวิธีการกวางๆไมจํากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายที่เกี่ยวของ สามารถนําไป
พัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายได ๖ ขั้นตอน สําหรับการพัฒนาและการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน
๑. ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดขึ้นในองคกร
โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

๖
กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานภาครัฐ

๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา
๓. ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตางๆ รวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการผลประโยชน
ทับซอนใหทั่วถึงในองคกร
๔. ดําเนินการเปนแบบอยาง
๕. สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับ สนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงมั่นในการ
จัดการผลประโยชนทับซอน
๖. บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ
๑. จุดเสี่ยงของผลประโยชนทับซอน
๑. การปฏิสัมพันธกับภาคเอกชน
๒. การทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง
๓. การตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณ
๔. การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
๕. การกระจายงบประมาณ
๖. การปรับการลงโทษ
๗. การใหเงินหรือสิ่งของชวยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอพิพาท
๘. การรับของขวัญ ของกํานัลจากผูที่มาติดตออันเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่

การให – การรับของขวัญและผลประโยชน

หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและรับของขวัญ
และผลประโยชน ของข า ราชการพลเรื อ นและเจ าหนา ที่ภ าครัฐ ในประมวลจริ ย ธรรมข าราชการพลเรือ น
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
เจตนารมณ
เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐวา
จะตองตัดสินใจและกระทําหนาที่ โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลักปราศจากผลประโยชนสวนบุคคล
หากขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนที่ทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและ
การกระทําหนาที่ถือวาเปนการประพฤติมิชอบยอมทําลายความเชื่อถือไววางใจของประชาชน กระทบตอความ
ถูกตองชอบธรรมที่องคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบตอกระบวนการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยและที่ สํ า คั ญ คื อ หลั กเกณฑของคณะกรรมการปอ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต แหงชาติ
ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐจะรับของขวัญหรือประโยชนอื่นมิได เวนแตโดยจรรยาบรรณเทานั้น ซึ่งก็
หมายถึงตามปกติธรรมเนียมประเพณี เชน วันเกิด วันปใหม และตองอยูในเงื่อนไขวาจะรับของขวัญหรือ
ประโยชนอื่นใดจากญาติพี่นองตามฐานนานุรูป แตถาเปนบุคคลอื่นไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท
โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

๗
กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานภาครัฐ

อะไรคือของขวัญและประโยชนอื่นใดที่ใชในความหมายนี้
 ของขวัญและประโยชนอื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ(เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ บริการหรือ
อื่น ๆที่มีมูล ค า )ที่ ขา ราชการและเจ า หน าที่ภ าครัฐ ใหและหรือไดรับ ที่น อกเหนือจากเงิน เดือน รายได และ
ผลประโยชนจากการจางงานในราชการปกติ
 ของขวัญและผลประโยชนอื่นใด สามารถตีคาตีราคาเปนเงินหรืออาจไมสามารถตีคา ตีราคาได
 ของขวัญที่สามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินคาบริโภค ความบันเทิงการ
ตอนรับ ใหที่พัก การเดินทาง อุปกรณเครื่องใช เชน ตัวอยางสินคา บัตรของขวัญ เครื่องใชสวนตัว บัตรกํานัล
บัตรลดราคาสินคาหรือบริการ และเงิน เปนตน
 ของขวัญและประโยชนอื่นใดที่คิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits) หมายถึงสิ่ง
ใดๆ หรือบริการใดๆ ที่ไมสามารถคิดเปนราคาที่จะซื้อขายได อาทิเชน การใหบริการสวนตัว การปฏิบัติดวย
ความชอบสวนตน
เราจะจัดการอยางไรกับการรับของขวัญและประโยชนอื่นใด
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ มี ๓ คาถาม ที่ใชในการตัดสินใจวาจะรับหรือไม
รับของขวัญและหรือผลประโยชน คือ
๑) เราควรรับหรือไม?
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม?
๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม?
เราควรรับหรือไม?
ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสที่เราไมสามารถปฏิเสธไดหรือเปน
การรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
อยางไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งที่จะรับ
๑. ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมว าจะเปน โอกาสใดๆ การรับ เงิน สดหรือสิ่งใดๆที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมและอาจเขาขายการรับ
สินบน
๒. การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมหรือไม หากการรับ
กอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมแลวผลประโยชนสวนตนที่ไดรับ
กลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการประพฤติโดยมิ
ชอบ
“ไมวาของขวัญหรือผลประโยชนนั้น จะมีคาเพียงเล็กนอยก็ไมควรรับ
เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพัน หรือพันธะกับผูใหและอาจกอใหเกิดความเสื่อม
ศรัทธาตอประชาชน”
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๘
กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานภาครัฐ

การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมเปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบและ
การทุจริตคอรรัปชั่นในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบาย การรับของขวัญและผลประโยชนของตนเองโดย
สวนราชการที่อยูในกลุมปฏิบัติหนาที่ที่เสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบายดานนี้อยางเครงครัด
มากกวาหนวยงานอื่นๆ
หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพนฐานที่วา “การกระทําและการตัดสินใจใดๆ จะตอง
กระทําดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปองผลประโยชนของ
สังคมไทยโดยรวม”
ดั ง นั้ น องค ก รหรื อ บุ ค คลใดๆไม ค วรใช ข องขวั ญ หรื อ ผลประโยชน ม าแสวงหาความชอบ
ผลประโยชนใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอื่น ทําใหเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ
ไววางใจที่ประชาสังคมมีตอภาครัฐและทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม
ประการสํ า คั ญ สมาชิ ก ทั้ ง หมดในสั ง คมต อ งได รั บ การปฏิ บั ติ อ ย า งเป น ธรรมภายใต ร ะบอบ
ประชาธิปไตยขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐมีพันธะผูกพนที่จะตองปฏิบัติงานอยางเปนธรรม โดยกระทําและ
แสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกตอง เที่ยงธรรม
ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับขาราชการ
เราตองรายงานหรือไม?
การรายงาน การรับของขวัญ และหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้
๑. ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ เชน ประกาศคณะกรรมการ
ปองกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ตแห งชาติ รวมทั้งนโยบายของหนว ยงาน เช น การหามรับ ของขวัญหรือ
ประโยชนจากคูสัญญา/องคกรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให-รับกับองคกรหรือบุคคลที่
จะขอทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดานตางๆ ฯลฯ

หน ว ยงานควรกํ า หนดนโยบายด านนี้ ให เ คร ง ครั ด และมีก ระบวนการที่ ชว ยให ข าราชการและ
เจาหนาที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ
ตองมีการลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ
๒. บทบาทหนาที่ของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้นๆ ทํางานในขอบขายที่ออนไหวและตองการ
ความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมที่เกี่ยวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนทั้งจากระดับองคกร
และระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแนใจ
ที่สุดวาตัวทานและองคกรมีความเที่ยงธรรม และจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวาหนวยงานของทานมิไดกําหนด
นโยบายเกี่ยวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ และมิไดกําหนดใหรายงานการรับของขวัญและ
ผลประโยชนทานควรดํารงความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ
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๙
กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานภาครัฐ

หลักการการกํ าหนดวาของขวัญและผลประโยชนอื่นใดควรตองรายงานหรือไม ควรจะตองให
องคกรเก็บรักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอยกวา
๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให ป ฏิบั ติตามประกาศคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓

แนวพิจารณาในทางปฏิบัติดานปองกันผลประโยชนทับซอน

 ของขวั ญ ทั้ ง หมดที่ มี ค า ทางวั ฒ นธรรมหรื อ ประวั ติ ศ าสตร เช น งานศิ ล ปะ พระพุ ท ธรู ป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้นๆ ยอมเปนทรัพยสินขององคกร
ไมวาจะมีคาราคาเทาใด
 ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาทไมตอง
รายงานและอาจเก็บเปนของตนเองได
 ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ เมื่อเทียบกับ ราคาตลาดมีคาเกิน ๓,๐๐๐ บาทตองรายงาน
หนวยงานและลงทะเบียนไว และเจาหนาที่มีความจําเปนตองรับ ใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา
สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพยสินดังกลาวหรือไม หรือใหสงมอบเปนทรัพยสินของ
องคกรเพื่อใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม
 ถาในปงบประมาณใดๆ คุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูใหคนเดียวกัน
กลุมเดียวกัน หรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปมีคามากกวา ๓,๐๐๐บาท ตองรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ

 ถาในปงบประมาณใดๆ ไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคนตางกลุม
เพื่อเปนการขอบคุณในการใหบริการที่ดี แตเมื่อรวมกันแลวมีคามากกวา๓,๐๐๐บาท ตองรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชนแตละอยางนั้น
 ของขวั ญและหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับ เพื่อเปนการขอบคุณจากผูรับ บริการ(ประชาชน
องค กรเอกชน) ที่ ได อย า งสม่ํ า เสมอ บ อยครั้ง อาจทํา ใหเกิ ดขอสงสัย จากประชาชนว ามีอิท ธิ พลบิ ด เบือ น
กอให เกิดอคติในการใหบ ริการของขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบและ
คาดหวังวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการ
เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม?
๑. ปกติสามารถเก็บรักษาไวเอง หากมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐บาท
๒. หากมี ร าคาทางการตลาดระหว า ง ๓,๐๐๐-๑๕,๐๐๐บาท ส ว นราชการต อ งพิ จ ารณาตั ด สิ น ว า
ขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆ จะเก็บไวเองไดหรือไม
๓. หากราคามากวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหทรัพยสินของสวนราชการ และสวนราชการพิจารณาตัดสิน
วาจะใชประโยชนอยางไร
การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร?

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

๑๐
กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานภาครัฐ

การฝ า ฝ น นโยบายว า ด ว ยการรับ ของขวั ญ หรือ ผลประโยชนนั้ น และพร อมฝ าฝ น การปฏิ บั ติต าม
ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไลออกขึ้นกับความรายแรงของการฝาฝน
นอกจากนั้ น หากการรั บของขวัญหรือผลประโยชนนั้น ๆ เขาขายการรับสิน บน ฉอฉลทุจริต และ
สามารถพิสูจนไดวา ขาราชการและหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชนซึ่งมีผลตอความเปน
ธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริง ผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนอาจมีสวนรวมใน
การรับโทษทางอาญาดวย
กรณีฝาฝนหลักเกณฑของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะมีโทษจําคุกไม
เกิน ๓ ป ปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และยังมีความผิดฐานกระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่ หรือทุจริตตอหนาที่ตามประมวลกฎหมายของอาญาดวย

การรับของขวัญและผลประโยชน : กุญแจแหงความเสี่ยง
การรับของขวัญและผลประโยชนใดๆ เปนสาเหตุใหสาธารณชนรับ รูวามีการปฏิบัติอยางมีอคติ มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ กอใหเกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนตอ
ภาครัฐและตอขาราชการ
กุญแจแหงความเสี่ยง ๒ ประการที่สําคัญ คือ
๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชนนอยกวาความเปน
จริง การตีคาราคาต่ํากวาความเปนจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอื่นใหคิดวาของขวัญและหรือ
ผลประโยชนนั้นๆ มีคาต่ํากวาที่เปนจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกลาวนับวาเปนการคดโกง
และหลอกลวงซึ่งเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม
๒. การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลที่เกิดขึ้นการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ
อาจทําใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็วและกอใหเกิดความคาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชน
ใดๆ ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ทําใหเกิดความรูสึกชอบหรืออยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงาน-รับจางรับเหมา ฯลฯ ที่เปนผูใหของขวัญและหรือผลประโยชนโดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชนตอบแทนที่
ไดรับทําใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวามาตรฐานที่กําหนด
ในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซื้อ อาจรับรูผิดพลาดและเขาใจวาการรับจาง
ตางๆ ไมตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการ นอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการ
ทํางานขององคกร ขาราชการ และหรือเจาหนาที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ“การรับรางวัล”จากการ
ปฏิบัติหนาที่ และละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดไดวาเปนการรับสินบน
การแสวงหาเหตุ ผ ลเพื่ อ บิ ด เบื อ นความจริ ง มี แ นวโน ม ที่ เ ป น ไปได ม ากที่ เ ราจะรั บ ของขวั ญ และ
ผลประโยชนโดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ถือไดวา
เปนความผิด แตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเอง ดังนี้

“ฉั น รู ว า ไม ค วรรั บ ข อ ดั ง กล า ว แต ด ว ย
มารยาทจึงไมกลาปฏิเสธน้ําใจ หรือหากไม
รับจะเปนกาทําลายสัมพันธภาพระหวางผู
ใหกับองคกรหรือกับตนเอง”

“ดูสิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน
ดังนั้น มันเปนการยุตธรรมที่เราจะไดรางวัล
ผลประโยชนพิเศษบาง”

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

๑๑
กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานภาครัฐ
“คนอื่ น ๆทํ า เช น นี้

ทํ า ไม

ฉันจะทําบางไมได”

“มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใชและ
ฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่งสินคา
ชนิดนี้ แมวาฉันจําใหคําแนะนําก็ตาม”

“ฉั น ไม เ ห็ น มี ก ฎระเบี ย บ
ใ ด ๆ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ห
ของขวัญ ดั้งนั้น ฉันก็ไมได
ฝาฝนกฎเกณฑใดๆ”

“เพราะฉั น เป น คนพิ เ ศษจริ ง ๆ ดั ง นั้ น
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาจึ ง ชมฉั น และเป น เรื่ อ ง
ธรรมดาที่ ฉั น มั ก เป น คนแรกเสมอที่ ไ ด รั บ
โอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา”

นอกจากการรั บ ของขวั ญ หรื อ ผลประโยชน อื่ น ดั ง กล า วแล ว ประโยชน ทั บ ซ อ นตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แกไข
พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ ยังไดกําหนดในเรื่องของการเขาไปมีสวนไดเสีย ตามมาตรา ๑๐๐
และมีโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป และปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และเปนความรับผิด
ตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามประมวลกฎหมายอาญา

ฝาฝน มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ และมาตรา ๑๐๓
๑. โทษจําคุกไมเกิน ๓ ป ปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท ทั้งจําทั้งปรับ
๒. ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

๑๒
กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานภาครัฐ

โมเดลสําหรับการตัดสินใจ
ประเด็น
เจตนารมณ :
กฎ ระเบียบ :
ความเปดเผย :
คุณคา :
หลักจริยธรรม :
อัตลักษณ :
เวลาและโอกาส

การตัดสินใจ
อะไรเปนเจตนาของการใหของขวัญและหรือผลประโยชน
มีกฎ ระเบียบ หรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการใหของขวัญและหรือผลประโยชน
มีการเปดเผยตอสาธารณชนเพียงใด
ของขวัญและหรือผลประโยชนมีคาราคาเทาใด
มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไมและมีอะไรบาง
ผูใหมีอัตลักษณเพื่ออะไร
เวลาและโอกาสในการใหคืออะไร

แนวทางปองกันและแกไขปญหาผลประโยชนทับซอน

๑. ความขัดแยงระหวางบทบาท (Conflict of roles) หมายความวา บุคคลดํารงตําแหนงที่มีบทบาท
สองบทบาทขัดแยงกัน เชน นายสมชายเปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน โดยที่บุตรสาวของสมชาย
เป น ผู ส มั ค รสอบคนหนึ่ ง ด ว ย ซึ่ ง ในกรณี นี้ ถื อ ว า เกิ ด “การดํ า รงตํ า แหน ง อั น หมิ่ น เหม ต อ การเกิ ด ป ญ หา
ผลประโยชนทับซอน”แตในกรณีนี้ถือวายังมิไดนําไปสูการกระทําความผิดแตประการใด (เชน การสอบคัดเลือก
บุคคลยังมิไดเกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแลว แตน ายสมชายสามารถวางตัว เปน กลาง มิไดชวยเหลือ
บุ ต รสาวของตนแต ป ระการใด เป น ต น )กระนั้ น ก็ ต ามการดํ า รงตํ า แหน ง อั น หมิ่ น เหม ต อ การเกิ ด ป ญ หา
ผลประโยชนทับซอนดังกลาว ถือเปนสถานการณลอแหลมที่อาจจูงใจ/ชักนําใหเกิดการกระทําเกิดผลประโยชน
ทับซอนจะตองถอนตัวออกอยางสมบูรณจากการเปนผูมีสวนในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเวนจาก
การใหคําปรึกษาและงดออกเสียง (Recusal) เชน ในกรณีที่สมชายเปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเขา
ทํางาน โดยมีบุตรสาวของตนสมัครเขารวมสอบคัดเลือกดวยนั้น ซึ่งในสถานการณเชนนี้ สมชายจะตองลาออก
จากการเปนกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปนการถอนตัวออกจากการเกี่ยวของกับสถานการณอันหมิ่นเหมตอ
ผลประโยชนทับซอนอยางสูงเคลื่อนยายผลประโยชนสวนตัวที่ทับซอนอยูใหออกไป(Removal) เพื่อใหตนเอง
สามารถปฏิบัติภารกิจไดโดยปราศจากอคติ วิธีการดังกลาวนี้เปนการปดชองทางมิใหเอื้ออํานวยตอการเกิด
ปญหาผลประโยชนทับ ซอนจึงเปนวิธีที่ดีที่สุดวิธีห นึ่งในการจัดการกับผลประโยชนทับซอน เชน จากกรณี
ตัวอยางในขอสอง สมชายสามารถแกปญหาผลประโยชนทับซอนไดโดยการขอรองใหบุตรสาวของตนถอนตัว
ออกจากการสอบเพื่อใหสมชายสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการสอบคัดเลือก

๒. มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ
(๑) มาตรการคัดสรรคนดีเขาสูตําแหนงทางการเมือง
โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

๑๓
กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานภาครัฐ

(๒) การกําหนดมาตรการปองกันการทุจริตในตําแหนง
(๓) การเพิ่มระบบและองคการตรวจสอบการใชอํานาจ
(๔) การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๓. การกําหนดมาตรการปองกันการทุจริตในตําแหนง
(๑) การมีประมวลจริยธรรมและการหามผลประโยชนทับซอน
(๒) การแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน
(๓) การใชหลักโปรงใสในการใชอํานาจ

๔. แนวทางการปฏิบัติตนของเจาหนาที่ของรัฐ
(๑) หลักนิติธรรม ไดแกการตรากฎหมาย กฎขอบังคับตางๆ ใหทันสมัยและเปนธรรมเปนที่ยอมรับของ
สังคม และสังคมยิน ยอมพรอมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย กฎขอบังคับเหลานั้น โดยถือวาเปนการปกครอง
ภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล
(๒) หลั ก คุ ณ ธรรม ได แ ก การส ง เสริ ม คนดี ค นเกง ให เ ข า มาบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ ง สั ง คม และ
ประเทศชาติ การยึดมั่นในความถูกตองดีงามโดยรณรงคใหเจาหนาที่รัฐยึดถือหลักนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปน
ตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนใจมีความซื่อสัตย
จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ
(๓) หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการ
ทํางานของทุกองคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา
ดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความ
ถูกตองชัดเจนได
(๔) หลักการมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการ
ตัด สิน ใจปญ หาสํ าคั ญของประเทศ ไม วา ดว ยการแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ
การแสดงประชามติหรืออื่นๆ
(๕) หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาที่ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม
การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจน การเคารพในความคิดเห็น
ที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน
(๖) หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
สวนรวมโดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคา กลาวคือ ดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
พร อ มทั้ ง สร า งสรรค สิ น ค า และบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพสามารถแข ง ขั น ได ดี ใ นเวที โ ลกและรั ก ษาพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ
หากทั้งภาคราชการประจําการเมือง ภาคเอกชนและประชาชนรวมมือรวมใจกันมุงมั่นใหงานราชการ
ดําเนินไปดวยจิตสํานึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็มเปยมดวยคุณธรรมและจริยธรรม พรอมทั้งใชหลักการโอกาส
ใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแจง
ความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติ หรืออื่นๆ

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

๑๔
กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานภาครัฐ

กฎหมายที่เกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๑๐๐ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐ ผูนั้นปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
(๒) เปน หุ นส ว นหรื อผู ถือหุ นในหางหุน สวนหรือบริษัทที่เขาเปน คูสัญ ญากับ หนว ยงานของรั ฐ ที่
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือดําเนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถิ่นอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุน
ในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน หรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว
(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด
อยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัด
หรือแยงตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
เจาหนาที่ของรัฐตําแหนงใดที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยใหถือวาการ
ดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐตามคูมือการปองกันผลประโยชน
ทับซอน

มาตรา ๑๐๓ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจาก
ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เว น แต ก ารรั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดโดยธรรมจรรยาตามหลั ก เกณฑ แ ละจํ า นวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของผูซึ่งพนจากการเปน
เจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไวในหมวดนี้ ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือ
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
ดวย

บทกําหนดโทษ
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๑๕
กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานภาครัฐ

มาตรา ๑๒๒ เจาหนาที่ของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ ตอง
ระวางโทษ จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจาหนาที่ของรัฐผูใดพิสูจนไดวา ตนมิไดรูเห็นยินยอม
ดวยในการที่คูสมรสของตนดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด
๒. ประกาศคณะกรรมการปอ งกั น และปราบปรามการทุจ ริ ต แหง ชาติ เรื่ อง กํา หนดตํ า แหน ง
เจา หนา ที่ของรัฐที่ตองหา มมิใ หดําเนินกิจ การตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔
หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี
(๒) เปนหุน สวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปน คูสัญ ญากับ หนว ยงาน ของรัฐ ที่
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือดําเนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวน
ทองถิ่น อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุน
ในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว
(๔) เขาไปมีสวนไดสวนเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจางในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด
อยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจเอกชนนั้นอาจะขัด
หรือแยงตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
ทั้งใหนําบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐ โดยใหถือวาการดําเนินกิจการ
ของคูสมรสดังกลาว เปนการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ
และความในมาตรา ๑๐๑ ยังใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของผูซึ่ง
พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของ
จํานวนหุนทั้งหมดที่จําหนายไดในบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งมิใชบริษัทที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตาม
มาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ทั้งนี้ เจาหนาที่ของรัฐตําแหนงใดที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการดังกลาวใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๓. ประกาศคณะกรรมการป องกัน และปราบปรามการทุจ ริต แหงชาติ เรื่องหลักเกณฑ การรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๓ ในประกาศนี้
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๑๖
กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานภาครัฐ

“การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวา การรับทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม
หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ” หมายความวา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน พี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดา หรือมารดาเดียวกัน
ลุง ปา นา อา คูสมรส ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรม หรือผูรับบุตรบุญธรรม
“ประโยชนอื่นใด” หมายความวา สิ่งที่มีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ
การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ข อ ๔ ห า มมิ ให เ จ า หน า ที่ ข องรั ฐ ผู ใ ดรับ ทรัพ ย สิน หรือ ประโยชน อื่ น ใดจากบุ คคล นอกเหนือ จาก
ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามที่กําหนดไวในประกาศนี้
ขอ ๕ เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาได ดังตอไปนี้
(๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
(๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละ
บุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่การใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป
ขอ ๖ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากตางประเทศ ซึ่งผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัว หรือมี
หรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจําเปนที่จะตองรับไวเพื่อ
รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรายงานรายละเอียด
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสิน หรือประโยชนดังกลาวใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผูบังคับบัญชา
เห็นวาไมมีเหตุที่จะอนุญาตใหเจาหนาที่ผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปนประโยชนสวน
บุคคล ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันที
ขอ ๗ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือมีราคา หรือมีมูลคามากกวา
ที่กําหนดไวในขอ ๕ ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดรับ มาแลว โดยมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี
มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชาซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สถาบันหรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระทําได
เพื่อใหวินิจฉัยวา มีเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรับทรัพยสิน
หรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม
ในกรณี ที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อผู บ ริห ารสูง สุด ของรัฐ วิ ส าหกิจ หน ว ยงานหรือสถาบัน หรือ องค กรที่
เจ าหนา ที่ของรั ฐผู นั้น สังกั ด มีคําสั่ งว า ไมสมควรรับ ทรัพยสิน หรือประโยชนดังกลาว ก็ใหคืนทรัพยสิ นหรือ
ประโยชน นั้ น แกผู ให โ ดยทั น ที ในกรณี ที่ไมส ามารถคืน ใหไดใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น สงมอบทรัพยสิ น หรือ
ประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงาน ที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่อไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนดังกลาวเลย
ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนง ผูบังคับบัญชา ซึ่งเปน
หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือ
เปนกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสิน
โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ
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หรือประโยชนนั้นตอผู มีอํานาจแตงตั้ง ถอดถอน สวนผูที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการใน
องค ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ไ ม มี ผู บั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี อํ า นาจถอดถอนให แ จ ง ต อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้เพื่อดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนง สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถิ่นใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนนั้นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาทองถิ่นที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
เปนสมาชิก แลวแตกรณี เพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ขอ ๘ หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่รัฐตามประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับ
แกผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย
๔. ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
(๑.) สวนคําปรารภ ไดกลาวถึงคานิยมหลักชองมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
และเจาหนาที่ของรัฐ ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ๙ ขอ ดังนี้
๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริตและรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย
๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ
๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใสและตรวจสอบได
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
(๒.) หมวด ๒ ขอ ๕ ให ข า ราชการต อ งแยกแยะเรื่อ งส ว นตั ว ออกจากตํ า แหน ง หนา ที่ แ ละยึ ด ถื อ
ประโยชนสวนรวมของประเทศเหนือกวาประโยชนสวนตนโดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น มาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือโทษตอ
บุคคลอื่น
๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทางราชการไปเปน
ประโยชนสวนตัวของตนหรือผูอื่น
๓) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว กอใหเกิดความเคลือบแคลง
หรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของหนาที่
๔) ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรง หรือหนาที่อื่น ตองยึดหลักถือประโยชนของ
ทางราชการ
(๓.) หมวด ๒ ขอ ๖ ใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนง
หนาที่ และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและสวนรวม (ขอ ๖)
๑) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหบุคคลอื่นเรียกรับ หรือยอมรับ ซึ่งของขวัญแทนตน หรือ
ญาติของตน ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ ไมวาจะเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติ
หนาที่หรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือเปนการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป
โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ
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๒) ไมใชตําแหนง หรือกระทําการที่เปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ
๓) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการกระทํานิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือ
บุคคลอื่นจะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้

๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔
๕) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
๖) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔

ทิศทางการปองกันการทุจริตของประเทศไทย

การทจุรติในสังคมไทยระหวางชวงกวาทศวรรษสงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและเปน
อุป สรรคสํา คัญ ตอการพั ฒนาประเทศในทุกมิติ รูป แบบการทจุ ริตจากเดิมจากที่เปนการทุจ ริตทางตรง ไม
ซับซอน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดรับปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตที่ซับซอนมากขึ้น
ตัวอยางเชน การทุจริตเชิงนโยบาย การทจุรติขามแดนขามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงสูอาชญากรรมอื่นๆมากมายและ
สงผลกระทบทางลบในวงกวาง
ประเทศไทยมีความพยายามแกไขปญหาการทุจริต โดยหนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมกันสรางเครื่องมือ
กลไก และกําหนดเปาหมายสําหรับการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เริ่มตั้งแตชวงป
พ.ศ.๒๕๕๑ จนถึงปจจุบัน การดํ า เนิ น งานได ส ร า งความตื่ น ตั ว และเข า มามี ส ว นร ว มในการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทจุรติตามบทบาทของ แตละหนวยงานจึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่ตองปรับฐานความคิดและ
สรางความตระหนักรูใหทุกภาคสวนของสังคมสําหรับประเทศไทยไดกําหนดทิศทางการปองกันและปราบปราม
การทุจริตซึ่งมีความสอดคลองกับสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและรุนแรงรวมถึง
การสรา งความตระหนั กในการประพฤติ ป ฏิ บัติ ตนดว ยความซื่ อสั ตย สุจ ริต ของคนในสั งคมและกระทรวง
สาธารณสุขโดยเฉพาะการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมในการเปนตัวแบบที่ดี
ดังนั้นสาระสําคัญที่มีความเชื่อมโยงสําหรับทิศทางการปองกันและปราบปรามการทจุรติที่กระทรวง
สาธารณสุขนํามาใชมีดังนี้
๑. รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....
๒. วาระการปฏิรูปที่ ๑ การปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแหงชาติ
๓. ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕. โมเดลประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand ๔.๐)
๖. ยุ ท ธศาสตร ช าติ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการ ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ระยะที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๗. มาตรการปองกันและปราบปรามการทจุรติ กระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑ ค. (ปลุกจิตสํานึกปองกัน
ปราบปรามและสรางเครือขาย)
๘. ยุทธศาสตรระยะ ๒๐ ป (ดานสาธารณสุข)

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

๑๙

แก “ทุจริต” ตองคิดแยกแยะ

กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานภาครัฐ

ทําไม? จึงใช ระบบเลขฐานสิบ (Analog) และ ระบบเลขฐานสอง (Digital) มาใชแยกแยะการ แก “ทุจริต”
ระบบเลข“ฐานสิบ” (decimal number system) หมายถึง ระบบเลขที่มีตัวเลข ๑๐ ตัว คือ ๐, ๑,
๒,๓,๔,๖,๗,๘,๙ เปนระบบคิดเลขที่เราใชในชีวิตประจําวันกันมาตั้งแตจําความกันได ไมวาจะเปนการใชบอก
ปริมาณหรือบอกขนาด ชวยใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในการสื่อความหมายสอดคลองกับระบบ “Analog”
ที่ใชคาตอเนื่องหรือสัญญาณซึ่งเปนคาตอเนื่อง หรือแทนความหมายของขอมูลโดยการใชฟงกชั่นที่ตอเนื่อง
หรือ Continuous
ระบบคิด“ฐานสิบ”หรือ Analog Thinking เปนระบบการ คิดวิเคราะหขอมูลที่มีตัวเลขหลายตัวและ
อาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกไดหลายทางเกิดความคิดที่หลากหลายซับซอน หากนํามาเปรียบเทียบกับการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐจะทําใหเจาที่ของรัฐตองคิดแยกเยอะตองใชดุลยพินิจเยอะอาจจะนําประโยชน
สวนตน และประโยชนสวนรวมมาปะปนกันได แยกประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมออกจากกันไมได
ระบบเลข“ฐานสอง”(binary number system) หมายถึง ระบบเลขที่มีสัญลักษณเพียงสองตัว
คื อ ๐(ศู น ย ) กั บ ๑(หนึ่ ง ) สอดคล อ งกั บ การทํ างานระบบ Digital ที่มี ลัก ษณะการทํ างานภายในเพีย ง
๒ จังหวะ คือ ๐ กับ ๑ หรือ ON กับ OFF ตัดเด็ดขาด หรือ Discrete
ระบบคิด “ฐานสอง” หรือ Digital Thinking เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูลที่สามารถเลือกไดเพียง
๒ ทางเทานั้นคือ ๐ (ศูนย) กับ ๑ (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกไดเพียง ๒ ทางเชน ใช กับ ไมใช
เท็ จ กั บ จริง ทํ า ได กับ ทํ า ไม ได ประโยชนส ว นตนกับ ประโยชน สว นรวม เปน ตน จึงเหมาะกับ การนํามา
เปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองสามารถแยกตําแหนงหนาที่กับเรื่องสวนตัวออกจาก
กันไดอยางเด็ดขาดและไมกระทําการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม
เมื่อนําระบบเลข “ฐานสิบ Analog” และ ระบบเลข “ฐานสอง
Digital” มาปรับใชเปนแนวคิด คือ ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” และ ระบบคิด
“ฐานสอง Digital” จะเห็นไดวา …….

ระบบคิด“ฐานสิบ Analog” เปนระบบการวิเคราะหขอมูลที่มี
ตัวเลขหลายตัวและอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกไดหลายทางเกิดความคิดที่หลากหลายซับซอน หากนํามา
เปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ จะทําใหเจาหนาที่ของรัฐตองคิดเยอะตองใชดุลยพินิจเยอะ
อาจจะนําประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมมาปะปนกันได แยกประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม
ออกจากกันไมไดระบบคิด“ฐานสองDigital” เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูลที่ สามารถเลือกไดเพียง ๒ ทาง
โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

๒๐
กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานภาครัฐ

เทานั้นคือ ๐ (ศูนย) กับ ๑ (หนึ่ง)และ อาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกไดเพียง ๒ ทาง เชน ใช กับ ไมใช,เท็จ กับ
จริง ,ทําได กับ ทําไมได,ประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม เปนตน จึงเหมาะกับการนํามาเปรียบเทียบกับ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองสามารถแยกเรื่องตําแหนง หนาที่กับเรื่องสวนตัวออกจากกันไดอยาง
เด็ดขาดและไมกระทําการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม
ระบบความคิด “แยกแยะใหไดเรื่องผลประโยชนทับซอน”
คิดแบบระบบเลข ฐาน๒
(เลข ๐ กับเลข ๑)

คิดแบบ ระบบเลขฐาน ๑๐
(เลข ๐ ถึง เลข ๙

แยกประโยชนสวนตนออกจาก
ประโยชนสวนรวม

ไมสามารถแยกประโยชน
สวนตนออกจากประโยชน
สังคมโลกยุค Analog

ตัวเลขฐาน ๑๐

สังคมโลกสมัยใหม่ยคุ Digital

ตัวเลขฐาน ๒

การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสอง (Digital)
การที่เจาหนาที่ของรัฐมีระบบการคิดที่สามารถแยกออกอยางชัดเจนวา
สิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดสิ่งไหน ทําไดสิ่งไหนทําไมไดสิ่งไหน คือประโยชนสวนตนสิ่ง
ไหน คือประโยชนสวนรวมไมนํามาปะปนกัน ไมนําสิ่งของราชการมาใชเพื่อ
ประโยชน ส ว นตนไม เ บี ย ดบั ง ราชการเห็ น แก ป ระโยชน ส ว นรวมหรื อ ของ
หนวยงานเหนือกวา ประโยชนของสวนตน ไมแสวงหาประโยชนจากตําแหนง
หนาที่ราชการ ไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากการปฏิบัติหนาที่กรณีเกิด
การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม จะตองยึดประโยชน
สวนรวมเปนหลัก
โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

๒๑
กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานภาครัฐ

การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสิบ (Analog)
การที่ เ จ า หน า ที่ ข องรั ฐ ยั ง มี ร ะบบการคิ ด ที่ นํ า ประโยชน ส ว นตนและ
ประโยชนสวนรวมมาปะปนกัน ไปหมดแยกแยะไมออกวาสิ่งไหนคือประโยชนสวน
ตน สิ่งไหนคือประโยชนสวนรวมนําสิ่งของราชการมาใชเพื่อ ประโยชนสวนตนเบียด
บัง ราชการเห็ น แก ป ระโยชน ส ว น ตนเหนือ กว าประโยชนข องส ว นรวมหรื อของ
หนวยงานจะคอยแสวงหาประโยชนจากตําแหนงหนาที่ราชการเพื่อตนเองเครือญาติ
หรือพวกพอง กรณีเกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม
จะตองยึดประโยชนสวนตนเปนหลัก

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ
งานตรวจสอบและควบคุ มภายใน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูร ณ กระทรวงสาธารณสุ ข
ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่กอใหเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSO
เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลปะโยชนทับซอน การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับ
ซอนเปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงตางๆเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและดําเนินการวิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใช
ในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอนและความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความ
เสี่ยง ทั้งนี้ กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณนา ไมสามารถระบุเปนตัวเลขหรือจํานวน
เงินที่ชัดเจนได
เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
๕

โอกาสที่เกิด
สูงมาก

คําอธิบาย
มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจํา
โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

๒๒

๔
๓
๒
๑

กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานภาครัฐ

สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

มีโอกาสเกิดขึ้นเปนบอยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นเปนบางครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นนอยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ ร ะดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบ(Impact) เชิ ง คุ ณ ภาพที่ ส ง ผลกระทบด า นการดํ า เนิ น งาน
(บุคลากร)
ระดับ
๕
๔
๓
๒
๑

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

คําอธิบาย
ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง
สรางบรรยากาศในการทํางานที่ไมเหมาะสม
สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง
สรางความไมสะดวกตอการปฏิบตั ิงานนานๆครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว ๔ ระดับ ดังนี้
ระดับ
๑
๒
๓
๔

ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
ความเสี่ยงระดับต่ํา (Low Risk : L)

ชวงคะแนน
๑๕-๒๕ คะแนน
๙-๑๔ คะแนน
๔-๘ คะแนน
๑-๓ คะแนน

ในการวิเคราะหความสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจากการพิจารณา
ระดับความสําคัญของความสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact)
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง
=
โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ
(Likelihood x Impact)

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

๒๓
กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานภาครัฐ

ซึ่งจัดแบงเปน๔ ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่ เปน ๔ สวน (๔ Quadrant) ใช
เกณฑในการจัดแบง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
คะแนนระดับ
มาตรการกําหนด
การแสดงสี
ความสี่ยง
สัญลักษณ
ต่ํา (Low)
๑-๓ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง
สีเขียว
ปานกลาง
๔-๘ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการควบคุม สีเหลือง
(Medium)
ความเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)
๙-๑๔ คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง
สีสม
เสี่ยงสูงมาก
๑๕-๒๕ คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ํา หรือถาย สีแดง
(Extreme)
โอนความเสี่ยง
มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ กระทรวงสาธารณสุข
๑. มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑ ค.(ปลุ ก จิ ต สํ า นึ ก ป อ งกั น
ปราบปรามและสรางเครือขาย)
มุงเนนการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพกําหนดใหมีการบริหารงานที่โปรงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเปน ๑ ใน ๔ ยุทธศาสตรสําคัญในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย ปลุก
จิตสํานึก สรางจิตสํานึก ปรับฐานความคิดการตอตานการทุจริตที่ตัวบุคคล สรางพลังคุณธรรมขับเคลื่อนพลัง
สังคม ปองกัน สรางระบบคุณธรรม และยกระดับความโปรงใสในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ เขมแข็ง
ปราบปราม ปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้อตอการทุจริตและปดชองโหว กําหนดมาตรการลงโทษผูที่กระทําผิดอยาง
รวดเร็วและเปนธรรมเครือขายสรางกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝาระวัง แจงเบาะแส
และสรางความเขมแข็งของกลไกการตรวจสอบ
๒. ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการ ปองกันการทุจริตและแกไขการกระทํา
ผิดวินัยของเจาหนาที่ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ประกาศมาตรการปองกัน การทุจริตและแกไขการกระทําผิด
วินัยของเจาหนาที่รัฐในสังกัดสํานักงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ โดย กําหนดมาตรการสําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปรงใสตรวจสอบ
ได และการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐสอดคลองกับผลการวิเคราะหความเสี่ยงกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสวนกลาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเฉพาะอยางยิ่งผล การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับ
ซอนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ พบวา
(๑) การจัดหาพัสดุ มีความเสี่ยงสูงมาก มีคะแนน ๒๕ คะแนน
(๒) การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา มีความเสี่ยงสูงมาก มีคะแนน ๒๕ คะแนน
(๓) การเบิกคาตอบแทน มีความเสี่ยงสูงมาก มีคะแนน ๑๖ คะแนน
(๔) การใชรถราชการ มีความเสี่ยงสูงมาก มีคะแนน ๑๖ คะแนน
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงยังมีความสอดคลองกับผลการตรวจสอบของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
และรายงาน ผลการกระทําผิดวินัยขาราชการพลเรือนที่ไดจากการรองเรียน กลาวโทษและพบเปนสาเหตุของ
โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

๒๔
กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานภาครัฐ

การกระทําผิดวินัยมากที่สุดของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณในรอบ ๓ ป คือตั้งแตปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกดวย

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ กําหนดมาตรการสําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริต
การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบไดและการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัย ของเจาหนาที่รัฐตามประกาศ
มาตรการปองกันการทุจริตและแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังตอไปนี้
๑. มาตรการการใชรถราชการ
๒.มาตรการการเบิกคาตอบแทน
๓.มาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
๔.มาตรการการจัดหาพัสดุ
มีวัตถุประสงคเพื่อ
๑. สร า งสื บ ทอดวั ฒ นธรรมสุ จ ริ ตและแสดงเจตจํา นงสุจ ริ ตในการบริห ารราชการใหเกิดความคิ ด
แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
๒. แสดงความมุงมั่งในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล
๓. ตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ าหน าที่ รัฐไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมายใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเปนแบบอยางที่ดี ยืน
หยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได
๔. สรางความเชื่อมั่นศรัทธาต อการบริหารราชการแผนดินแกผูรับ บริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และ
ประชาชน
โดยกําหนดนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. มุงเนน การสรางสืบทอดวัฒนธรรมสุจ ริตไมใหเกิด การแสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนง
หนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย
๒. มุงเนนการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จาง เชา แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอื่นใดใหสอดคลองกับ
ประกาศ ระเบียบ หลั กเกณฑ วิธีป ฏิบั ติและมติ คณะรั ฐมนตรี ที่เกี่ย งของรวมถึ งดําเนิน การตามเกณฑการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
แนวทางปฏิบัติ
๑. เจาหนาที่รัฐตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
(๑.๑) สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แกไขเพิ่มเติม
(๑.๒) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงาน
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๒๕
กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานภาครัฐ

(๑.๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝก อบรม การจัดงานและการประชุม
ระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่ แกไขเพิ่มเติม
(๑.๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
(๑.๕) พระราชกฤษฎีกามติคณะรัฐมนตรี ประกาศขอบังคับ หลักเกณฑ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๒. หนวยงานดําเนินการตามเกณฑการควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยง
๓. หากพบวามีการกระทําผิดตองดําเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอยางเครงครัด

ชองทางการแจงเบาะแสกรณีพบเห็นพฤติกรรมที่นําสูการมีผลประโยชนทับซอน
(๑) หนวยงานตนสังกัดของผูกระทําผิด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ๖๗๐๐๐
(๒) ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพทสายดวน ๑๕๖๗
E-Mail : damrongdhama.1567@gmail.com

(๓) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)
เลขที่ ๓๖๑ ถนนนนทบุรี ตําบลทาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
หรือ ตู ปณ. ๑๐๐ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ ถึง ๔๘๔๙
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๒๖
กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานภาครัฐ

บทสรุป

ความเชื่อถือไววางใจ และจริยธรรมเปนรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อทานเปนขาราชการและ
หรือเจาหนาที่ภาครัฐไมวาจะสังกัดหนวยงานใด ทานถูกคาดหวังใหปฏิบัติหนาที่และตัดสินใจโดยปราศจาก
อคติทานถูกคาดหวังไมใหแสวงหารางวัลหรือผลประโยชนในรูปแบบใดๆ
แมวานโยบายของหนวยงานหลายแหงจะอนุญาตใหรับของขวัญได ซึ่งถือวาเปนของที่ระลึกในโอกาสที่
เหมาะสม แต อ ย า งไรก็ ต ามควรมี ข อบเขตในการรั บ เสมอ การฝ า ฝ น ขอบเขตด ว ยการรั บ ของขวั ญ หรื อ
ผลประโยชนที่ไมเหมาะสม จะนําไปสูความเสี่ยงตอการทุจริต และทําลายชื่อเสียงของทาน รวมทั้งองคกรของ
ทานเอง

รวบรวมและจัดทําโดย นายนาวี นุชชม นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ
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