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คานา
เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในระบบราชการยุคปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจาก
ผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการดารงตาแหน่งของเจ้ าหน้าที่รัฐ
หรือที่เราเรีย กกัน ว่า “ผลประโยชน์ ทับ ซ้อน” จึงถือได้ว่าปัญ หาการมีผ ลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการทุ จริต
คอร์ รัป ชั่น ประเภทหนึ่ ง เพราะเป็ น การแสวงหาผลประโยชน์ส่ วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือ
จริยธรรม ด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ
จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง
และความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทาให้ประโยชน์หลักขององค์กร
หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงิน และทรัพยากรต่างๆ คุณภาพ
การให้บริการ ความเป็นธรรม ในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่นๆด้วย
ด้วยเหตุดังกล่าว โรงพยาบาลห้างฉัตร จึงจัดทากรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (Conflict of Interest) โรงพยาบาลห้างฉัตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเผยแพร่แก่บุคลากร
โรงพยาบาลห้างฉัตร และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ในสังกัดนาไปเป็น “หลักคิด” ในการปฏิบัติงาน ให้สามารถแยก
ประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างเด็ดขาด ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริต สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
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บทที่ 1.

ความหมายของผล
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บทที่ 1
ความหมายและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนระ
1. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
“Conflict of Interest” เป็นภาษาต่างประเทศซึ่งมีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปี
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกาลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง หรือผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ รวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม ทาให้บรรดานักวิชาการและผู้คนในสังคมไทยต่าง
ได้ให้คาจากัดความ หรือความหมายของคาว่า “Conflict of Interest” ไว้แตกต่างกันออกไป ดังนี้
ดร. วิทยากร เชียงกูล ได้ให้ความหมายของคาว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์ที่
ทับซ้อนกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่ วนรวมของผู้มีอานาจหน้าที่ที่ต้องตัดสินใจทางานเพื่อ
ส่วนรวม ไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ขององค์กรภาคธุรกิจ เอกชน และเจ้าหน้าที่ภาคประชาสังคม (Civil
Society)
ผาสุก พงศ์ไพจิตร ได้อธิบายความหมายของ ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การทับซ้อนของ
ผลประโยชน์ ข องบุ ค คลที่ มี 2 สถานะ หรื อ มากกว่ าในเวลาเดี ย วกั น คื อ ต าแหน่ งสาธารณะและต าแหน่ งใน
บริษัทเอกชน ซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจมีความโน้มเอียงใช้อานาจและตาแหน่งสาธารณะหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
แสวงหาประโยชน์ ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม พวกพ้ อ งของตนเองทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มได้ อ ย่ า งง่ า ยดาย เช่ น กรณี ข อง
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุ้น หรือ ครอบครัวใกล้ชิดเป็นเจ้าของกิจการซึ่งได้รับสัมปทาน หรืออยู่ในฐานะจะ
ได้รับสัมปทานธุรกิจจากรัฐ ขณะเดียวกันก็อยู่ในตาแหน่งสาธารณะที่เป็นผู้มีอานาจอนุมัติการให้สัมปทานธุรกิจ
ดังกล่าวด้วย ตัวอย่างที่พบ คือ การได้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จากภาครัฐเพราะผู้ชนะประมูลมีพรรค
พวกเป็ นนักการเมือง หรือบริษัทที่ชนะประมูลมีนักการเมืองร่วมหุ้ นอยู่เป็นหุ้นลม การชนะประมูลดังกล่าวด้วย
อิทธิพลทางการเมืองจะส่งผลให้ บ ริษัทผู้ช นะประมูล สามารถหากาไรเกินควรได้ การคอร์รัปชั่นในโครงการขนาดใหญ่
ภาครัฐได้กลายเป็นแหล่งหารายได้จากการคอร์รัปชั่น ที่สาคัญของนักการเมืองและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
จึงเห็นได้ว่า จากนิยามศัพท์ของนักวิชาการข้างต้นสามารถสรุปความหมายของผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (Conflict of Interest) คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐไปขัดแย้ง กับผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วต้อง
เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทาให้ตัดสินใจได้ยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเป็นธรรมและปราศจากอคติ
2. รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่
1.การรั บ ผลประโยชน์ ต่ า งๆ (Accepting benefits) คื อ การรั บ สิ น บน หรื อ รั บ ของขวั ญ หรื อ
ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการรับเงิน
บริจาคสร้างสานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณ ของรัฐเพื่อจัดซื้อ
จัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน
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2.การทาธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ตาแหน่งหน้าที่ที่ทาให้หน่วยงานทา
สัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน ของตนเองในการจัดสร้าง
สานักงาน
3.การท างานหลั ง จากออกจากต าแหน่ ง สาธารณะหรื อ หลั ง เกษี ย ณ (Post-employment)
หมายถึง การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทางานในบริษัทเอกชนที่ดาเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ที่
ตนเองเคยมีอานาจควบคุม กากับ ดูแล
4.การทางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัท
ดาเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ
โดยอาศัยตาแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่ อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ในการพิจารณาจาก
หน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่
5.การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ดารงตาแหน่งสาธารณะ
ใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดิน
โดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพื่อทาโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งกาไรและขายให้กับรัฐ
ในราคาที่สูงขึ้น
6.การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว(Using your employer’s property
for private advantage) เช่น การนาเครื่องใช้สานักงานต่างๆกลับไปใช้ที่บ้าน การนารถยนต์ในราชการไปใช้เพื่อ
งานส่วนตัว
7.การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่น
การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะ
เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง
จากรู ป แบบประเภทต่ างๆ ของปั ญ หาความขั ดแย้งกัน ในประโยชน์ ส่ ว นตัว และประโยชน์
ส่ ว นรวม จะเห็ น ว่ าโอกาสความเป็ น ไปได้ ที่ จ ะเกิ ด ปั ญ หามี สู งมากเพราะปั ญ หาดั งกล่ าวมี ข อบเขตครอบคลุ ม
พฤติกรรมที่เข้าข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้น กลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหา
ความขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการ
ทางานของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระทาผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้ อน
ทุกรูปแบบ
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บทที่ 2
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
1. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
1.การก าหนดคุ ณ สมบั ติ ที่ พึ ง ประสงค์ ห รื อ คุ ณ สมบั ติ ต้ อ งห้ า ม
(Qualification and
disqualification from office) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันเบื้องต้นมิให้มีโอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้าราชการการเมือง คุณสมบัติต้องห้ามที่นานาประเทศมัก
กาหนด ได้แก่ การห้าม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ดารงตาแหน่ง ข้าราชการประจา และต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในสัมปทานหรือสัญญาต่างๆกับรัฐ เป็นต้น
2.การเปิ ดเผยข้อมู ล เกี่ย วกับ ทรัพ ย์สิ น หนี้ สิ น และธุรกิ จของครอบครัว ให้ ส าธารณะทราบ
(Disclosure of personal interests) เช่น การแจ้งถึงจานวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง แบ่งได้เป็น
2 ประเภท ประเภทแรก คือ การแจ้งทรัพย์สินหรือความต้องการส่วนบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น และประเภท
ที่สอง คือ การแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ก่อนจะมาดารงตาแหน่ง ถึงแม้วิธีการนี้จะไม่ใช่เครื่องมือที่แก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่ อย่างน้อยการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก็ช่วยให้
สาธารณชนสามารถวิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ง่ายขึ้น
3.การกาหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เป็นการสร้างกรอบเพื่อบอกถึงสิ่งที่
ควรและไม่ควรยึดถือเป็นหลักในการทางาน ถ้าไม่ปฏิบัติ ตามไม่ถือว่าผิดทางกฎหมายแต่สามารถบ่อนทาลายความ
เชื่อมั่นที่สังคมจะมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น และสามารถเป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อมศรัทธาที่ประชาชนจะมีต่อระบบ
ราชการ
4.ข้อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การท างานหลั งพ้ น ต าแหน่ งในหน้ าที่ ท างราชการ
(Post-office
employment restriction) เป็นข้อกาหนดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ดารงตาแหน่งในหน่วยงานของรัฐนา
ข้อมูลลับ (Confidential information) ภายในหน่วยงานที่เขาทราบไปใช้ประโยชน์หลังจากการออกจากตาแหน่ง
ดังกล่าวแล้ว รวมถึงป้องกันการใช้สิทธิในการติดต่อหน่วยงานราชการในฐานะที่เคยดารงตาแหน่งสาคัญในหน่วยงาน
ราชการมาแล้ว
นอกจากแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้วจาเป็นต้องมีกลไกสาหรับการบังคับใช้ (Enforcement) กฎ
ระเบียบที่กาหนดขึ้น เช่น การตั้งคณะกรรมการในลักษณะองค์กรกากับดูแลเพื่อตรวจสอบให้ผู้อยู่ภายใต้กฎระเบียบ
ดังกล่าวปฏิบัติตามข้อกาหนดที่บัญญัติไว้ โดยคณะกรรมการดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอเพราะใน
กรณี ที่มีการละเมิดกฎระเบี ยบที่เกิดขึ้นก็ต้องทาหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงก่อนที่จะดาเนินการตามมาตรการที่
เกี่ยวข้องต่อไป
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2. มาตรการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประการแรก การกาหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ว่าอะไรคือสิ่ งผิด และอะไรคือสิ่ งถูก มิให้ ป ระชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็ นกงจักรเป็นดอกบัว
โดยจะต้องนิยามและกาหนดมาตรฐานการกระทาต่างๆให้ชัดเจน ซึ่งวิธีการกาหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรม
ดังกล่าวนี้ สามารถกระทาได้โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคมและส่งเสริมให้
สมาคมวิชาชีพต่างๆมีการบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิด
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชาชีพ เพื่อนิยามให้หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมมีความชัดเจน สมาชิกของแต่ละ
กลุ่มวิชาชีพสามารถนาไปปฏิบัติได้ พร้อมกับมีบทลงโทษสาหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม
ความชัดเจนเกี่ยวกับ รายละเอียดของหลักเกณฑ์ ทางจริยธรรม หรือบรรทั ดฐานส าหรับกากับ
ความประพฤติ ข องนั ก การเมื อ ง ข้ า ราชการ และผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นต่ า งๆเป็ น สิ่ งที่ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ งเพราะ
หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมต่างๆเหล่านี้ เป็นแนวทางชี้แนะว่าบุคคลที่มีตาแหน่งหน้าที่ทางด้านสาธารณะนั้นควรจะมี
ความประพฤติอย่างไรอะไรที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเปิดโอกาสให้
มีการอภิปราย ถกเถียงและสร้างเป็นข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ
ประการที่สอง การถ่ายทอด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมสู่สมาชิกของสังคม โดย
ผ่านสื่อมวลชนหรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้มีกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน การจัด
อบรมให้แก่สมาชิกของสมาคมวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การอภิปรายถกเถียงเพื่อก่อให้เกิดความ
กระจ่างในประเด็นที่คลุมเครือน่าสงสัย มาตรการดังกล่าวนี้ถือเป็นการถ่ายทอดและปลูกฝังสมาชิกของสังคมโดย
ผ่านช่องทางต่างๆ อันจะทาให้สมาชิ กของสังคมเกิดความตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
รู้สึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและห้ามปรามผู้อื่นมิให้กระทาการอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนได้
สมาชิกไม่สามารถอ้างได้อีกต่อไปว่าตนท าผิ ดเพราะไม่ทราบ ที่ส าคัญ ไม่น้อยไปกว่ากันก็คือการกาหนดบทลงโทษ
สาหรับผู้ที่มีความผิดเกี่ยวกับวินัยอย่างชัดเจนนั้นจะช่วยลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
และไม่สามารถยอมรับได้ให้น้อยลง
ประการที่สาม เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the arena
of civil society) โดยการสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตสานึกต่อส่วนรวม อันจะนาไปสู่การรวมตัวกัน
จั ด ตั้ ง องค์ ก รแบบสมั ค รใจอย่ า งอิ ส ระ ส าหรั บ ด าเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ว นรวม รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม สื่ อ สารมวลชน
ที่ เป็ น อิ ส ระในการด าเนิ น งานทั้ งสื่ อ วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ และหนั ง สื อ พิ ม พ์ ต่ า งมี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
มีจิตสานึกที่เสี ยสละเพื่อส่วนรวม และมีการจัดตั้งเป็นองค์กรที่เข้มแข็งซึ่งภาคประชาสังคมที่มีอานาจต่อรองสู ง
ดังกล่าวนี้จะสามารถถ่วงดุลอานาจและตรวจสอบการดาเนินงานของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะสามารถยับยั้งปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงให้น้อยลงได้
ประการที่สี่ การปรับปรุงกฎหมายรวมทั้งแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่างๆของหน่วยงาน เพื่อให้
บทบั ญ ญั ติทางกฎหมายให้ มีนิ ยามและตีกรอบความผิ ดอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนไว้อย่างชัดเจน มีความ
ครอบคลุม การแก้ไขข้อกฎหมายและการบังคับใช้จะต้องมิให้เกิดความลักลั่น ปิดช่องโหว่ของกฎหมาย ปรับปรุง
แนวทาง และกระบวนการวินิจฉัยคดีให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายให้มากที่สุดรวมทั้งบทลงโทษในกฎหมายต่างๆ
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลห้างฉัตร

ประการที่ห้า การปฏิรูปองค์กรอิสระที่ทาหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อน
เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ศาลปกครอง
และศาลยุติธรรม โดยจะต้องปฏิรูปองค์กรเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพในการทางาน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และมีคุณธรรมในการทางาน มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอมีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการที่เป็น
อิสระไม่ถูกแทรกแซงทางการเมืองมีความเป็นกลาง มีกฎกติกากากับการทางานที่ชัดเจน มีเป้าหมายในการทางานที่
สามารถวัดและประเมินผลได้และมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3. ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย
1. การนาทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระ
ส่วนตัว นารถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น
2. การใช้อานาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทางาน
3. การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบ
มาตรฐาน (spec) วัส ดุอุป กรณ์ ที่ จ ะใช้ในการประมูล แล้ วให้ ข้อมู ลกับ บริษั ทเอกชนเพื่ อให้ ได้เปรียบในการ
ประมูล
4. การรั บ งานนอกแล้ ว ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายแก่ ห น่ ว ยงานของตน เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ อาศั ย
ตาแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐนาเวลาราชการไปทางาน
ส่วนตัว
5. การนาบุคคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มี การตัดสินใจที่เอื้อ
ประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น
7. การเข้าทางานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยดารง
ตาแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยทางานเป็ นผู้บริหารหน่วยงานกากับ
ดูแลกิจการโทรคมนาคม แล้วไปทางานในบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์
8. การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย
9. การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
10. การให้ของขวัญหรือของกานัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มิชอบ
11. การซื้อขายตาแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้
ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับ ตาแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ
12. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
13. การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในตาแหน่ งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งโดยไม่เป็นธรรม
14. การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง หรือผู้อื่น
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15. การใช้ตาแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้ าที่ของ
รัฐ ใช้อานาจหน้ าที่ทาให้บ ริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ ายจัดซื้อจัดจ้างทา
สัญญาซื้ออุปกรณ์สานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง
4. แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ว่าจะต้องตัดสินใจและกระทาหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลักปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล หาก
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทาให้มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจ และการกระทา
หน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ จึงเป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
ด้วยเช่นกัน
 อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้
- ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการ
หรืออื่น ๆ ที่ มีมูล ค่า ) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภ าครัฐให้ และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และ
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ
- ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดสามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้
- ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การ
ต้อนรับ ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกานัล บัตร
ลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น
- ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่ง
ใดๆหรือบริการใดๆที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติด้วยความชอบ
ส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ
 แนวทางการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญ
ในประมวลจริย ธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจ ริต แห่ง ชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรั ฐ พ.ศ.
2543 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ได้กาหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญและผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ ซึ่งสามารถสรุปแนวทางสาคัญได้
ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่รับหรือถามนาถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาดังต่อไปนี้
1.1 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสมตาม
ฐานะแห่งตน
1.2 การรับ ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติที่มีมูล ค่าในการรับจาก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท
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1.3 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
2. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ 1. ให้ใ ช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง 2 ปีด้วย
3. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้
4. ห้ ามเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐยิ นยอมหรือรู้เห็ นเป็ นใจให้ บุ คคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ หรื อ
ประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่น
ใดที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
5. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ
เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น การฝ่ า ฝื น กฎระเบี ย บ อี ก ทั้ ง เพื่ อ ประโยชน์ ในการเสริ ม สร้ า งทั ศ นคติ ใ นการประหยั ด ให้
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
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บทที่ 3
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนบทบัญญัติ
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕61 มาตรา ๑26
องค์ประกอบของกฎหมาย
ห้ามดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม ตาม
มาตรา 126 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕61
ซึ่งได้บัญญัติห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดาเนินกิจการ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เจ้า
พนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอานาจไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อมในการกากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดาเนินคดี
(2) เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท ที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของ
รัฐ ที่เจ้ าพนั กงานของรัฐ ผู้นั้นปฏิบัติห น้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้า พนักงานของรัฐมีอานาจ ไม่ว่า
โดยตรงหรือทางอ้อมในการกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือ
หุ้นในบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัดไม่เกินจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนด
(3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ
หรื อ ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ เข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญากั บ รั ฐ หน่ ว ยราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ใน
ฐานะที่ เป็ น เจ้ า พนั ก งานของรั ฐ ซึ่ งมี อ านาจไม่ ว่ าโดยตรงหรื อ โดยอ้ อ มในการก ากั บ ดู แ ล
ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ไม่เกิน
จานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนด
(4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็น กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างใน
ธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้า
พนั กงานผู้นั้น สังกัดอยู่ หรือปฏิบัติห น้าที่ในฐานะเป็น เจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของ
ผลประโยชน์ ของธุรกิ จ ของเอกชนนั้ น อาจจะมี การขั ด หรือ แย้ งต่อ ประโยชน์ ส่ ว นรวม หรือ
ประโยชน์ ท างราชการหรื อ กระทบต่ อ ความมี อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เจ้ า หน้ า ที่ ข องเจ้ า
พนักงานของรัฐผู้นั้น
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การกระทาของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
(1) เป็ น คู่ สั ญ ญา หมายถึ ง การที่ เจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ ในต าแหน่ งนายกรัฐ มนตรี รั ฐ มนตรี
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ได้เข้ามาทาสัญญากับหน่วยงานรัฐ มีฐานะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐ อันเป็นสัญญาที่จะต้องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) การมีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี ผู้บริห ารส่วนท้องถิ่น จะต้องมีเจตนาประสงค์จะให้ ตนได้รับประโยชน์หรือเลือก
ประโยชน์ให้กับบุคคลอื่น โดยการใช้อานาจหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสัญญานั้นหรือการเข้าไป
ดาเนินกิจการใดๆ เพื่อเป็นการป้องกันในกรณี ที่ตนอาจจะต้องเสียประโยชน์หรือได้รับความ
เสียหาย
(3) การเป็ น หุ้ น ส่ ว นในห้ า งหุ้ น ส่ ว น หมายถึ ง การที่ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในต าแหน่ ง ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนดได้ร่วมกันลงทุนในห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วน
สามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจากัด เป็นต้น และได้เข้ามาเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐ โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเจตนาที่จะเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือ
บุคคลอื่น
(4) การถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ได้เข้าไปลงทุนโดยมีหุ้นในบริ ษัท ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มี
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้นได้เข้ามาเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
ตาแหน่งมีอานาจ กากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
(5) รับสัมปทาน หรือคงไว้ซึ่งสัมปทาน หรือเข้าไปเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด
เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น หรือในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ที่รับสัมปทาน
 สั ญ ญาสั ม ปทาน หมายถึ ง สั ญ ญาที่ เอกชนได้ รั บ อนุ ญ าตจากรั ฐ ให้ ด าเนิ น กิ จ การ ต่ า งๆแทน
ดังต่อไปนี้
 สัญญาที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดทาบริการสาธารณะ
 สัญญาที่รัฐให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
 สัญญาที่รัฐให้เอกชนแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
การรับสัมปทานจากรัฐ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่ งเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ
และ ทาสั ญ ญารับ สัมปทานในสถานะเอกชน อันมีลักษณะเป็ นการผู กขาดตัดตอน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม
(1) เป็นกรรมการ ที่ปรึกษาในธุ รกิจเอกชน หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งเข้าไปมี
ส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน
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(2) ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ได้ทาการเป็นตัวแทน กับตัวการที่เป็นเอกชนในธุรกิจเอกชน
อันเป็นหน้าที่ของตัวแทนในธุรกิจเอกชน
(3) ในฐานะพนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ างในธุร กิ จ เอกชน หมายถึ ง การที่ เจ้ า หน้ าที่ ข องรัฐ ใน
ตาแหน่ งนายกรัฐ มนตรี ผู้ บริห ารส่ วนท้องถิ่นได้เข้าไปเป็นพนักงานหรือลู กจ้างในธุรกิจ
เอกชน
 ข้อห้ามสาหรับคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้บัญญัติ
ห้ามมิ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวม บทบัญญัติดังกล่าวยังบังคับไปถึงคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ภริยาหรือสามี) ด้วย โดยมีข้อห้าม
ดังต่อไปนี้
(1) ห้ามคู่สมรส (ภริยา หรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นคู่สัญญา หมายถึง การห้ามคู่
สมรสของ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในต าแหน่ ง เข้ า มาเป็ น คู่ สั ญ ญาโดยตรงกั บ หน่ ว ยงานที่
เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐผู้ นั้ น ปฏิบัติห น้าที่ ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ มีอานาจ กากับ ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบ
(2) ห้ามคู่สมรสของเจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การที่คู่สมรสของเจ้าหน้าที่
ใน ต าแหน่ ง ได้ อ าศั ย อ านาจหน้ า ที่ โ ดยมี เจตนาหรื อ ความประสงค์ ที่ จ ะให้ ต นได้ รั บ
ประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลอื่นๆโดยการใช้อานาจหน้าที่ของคู่สมรสไปดาเนิน
กิจการใดๆในสัญญา
(3) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หมายถึง
การที่ คู่ สมรสของเจ้ าหน้ า ที่ รั ฐ ได้ ล งทุ น ในห้ างหุ้ น ส่ ว นสามั ญ ห้ างหุ้ น ส่ ว นสามั ญ จด
ทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัดและได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ
(4) ห้ า มคู่ ส มรส (ภริ ย าหรื อ สามี ) ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในต าแหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี
รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การที่คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เข้าไปลงทุนโดยการมีหุ้นในบริษัทตามทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีหุ้นอยู่นั้นได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
(5) ห้ ามคู่ส มรส (ภริ ยาหรือ สามี) ของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ รับ สั ม ปทาน หรือคงถือ ไว้ซึ่ ง
สัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วน หรือ
เป็นหุ้นส่วนที่ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่ได้รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาใน
ลักษณะดังกล่าว
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(6) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่รัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะต่างๆเป็นกรรมการ เป็นที่ปรึกษา ตัวแทน
พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้ การกากับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ
ของหน่ วยงานของรั ฐ ที่เจ้าหน้ าที่ ของรัฐ ผู้ นั้น สั งกัดอยู่ หรือปฏิ บัติ ห น้ าที่ในฐานะเป็ น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพผลของธุรกิจเอกชนนั้น อาจขัดแย้งกับประโยชน์ส่วนรวม
หรื อประโยชน์ ของทางราชการ หรือกระทบต่ อความมีอิส ระในการปฏิบั ติห น้ าที่ ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
 แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา 126
1. การเตรี ย มตั ว ก่อนเข้าสู่ ต าแหน่ งก่ อนเป็ น เจ้าหน้ าที่ข องรัฐ บุ คคลนั้ น จะต้อ ง
ตรวจสอบตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการดาเนินกิจการใดๆบ้างในขณะที่ตนเองได้อยู่
ในสถานะของเอกชน ที่ได้ทาธุรกิจหรือทาการค้าไว้กับรัฐ โดยจะต้องตรวจสอบการเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับ
สัมปทานจากรัฐ หรือการเป็นกรรมการผู้จัดการ การถือหุ้น หรือการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนต่างๆ
ว่ามีหรือไม่ และจะต้องสารวจกิจการต่างๆของคู่สมรสรวมไปถึงศึกษากาหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบก่อน
เข้าสู่ตาแหน่งว่าจะต้องดาเนินการต่างๆเกี่ยวกับกิจการธุรกิจนั้นอย่างไร มิให้ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย
2. การปฏิบั ติ ห น้ าที่ห รือการดารงตาแหน่งในระหว่างที่ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใน
ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ดารงตาแหน่งตามข้างต้นจะต้องไม่ดาเนิน
กิจการใดๆที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมตามที่กาหนดไว้ในมาตรา
126 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และการ
ทาความเข้าใจกับ คู่ส มรสในหลักการของกฎหมายได้แล้ว หรือเกิดการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอาจจะเป็นการ
ดาเนินการที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย กล่าวคือแม้ตนเองจะมิได้กระทาการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็น
ความผิดแต่ละเลย ไม่ใส่ใจกับการดาเนินการของคู่สมรส ทาให้คู่สมรสดาเนินกิจการต่างๆตามที่กฎหมาย
ห้ามไว้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะต้องได้รับโทษทางอาญาที่เกิดจากการกระทาของคู่สมรส โดยจะต้องถูกระวาง
โทษจาคุก ปรับ หรือทั้งจาทั้งปรับแล้วแต่กรณี
3. การดาเนินกิจการในภายหลังพ้นจากตาแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ยังไม่ถึงสองปี) มาตรา 126 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2561 ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
บุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยห้ามดาเนินการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลาสองปีนับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ได้พ้นจากตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนั้นๆแล้วการห้ามในส่วนนี้ได้ห้ามการดาเนินกิจการของคู่
สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐไว้ด้วย
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บทที่ 4
กฎหมายสาคัญที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และบทลงโทษ
1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
หมวด 6 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม มาตรา 126 และ 128 กาหนดเรื่องการ
ขัดกันของผลประโยชน์ ส่วนตัวและส่วนรวมไว้เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ ของรัฐมีจิตสา นึก
แยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วน รวมออกจากกันได้หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
2) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
2.1) ส่วนคาปรารภ ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม สาหรับผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการของสา นักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 9 ข้อ ดังนี้
(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจิตสา นึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ
(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า ประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
(4) การยืนหยัดทา ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง
(7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
2.2) หมวด 2 ข้อ 5 ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจาก ตาแหน่งหน้าที่และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(1) ไม่นา ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่า จะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก
เพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือ เป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นต่างจาก บุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง
(2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอา นวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับ อนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
(3) ไม่ ก ระท า การใด หรื อ ด า รงต าแหน่ ง หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารใด ในฐานะส่ ว นตั ว ซึ่ ง
ก่อให้ เกิดความเคลื อบแคลงหรือ สงสั ยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับ ผิ ดชอบของหน้าที่
ทั้ งนี้ ในกรณี มี ค วามเคลื อ บแคลงหรื อ สงสั ย ให้ ข้ าราชการผู้ นั้ น ยุ ติ ก ารกระท าดั งกล่ าวไว้ ก่ อนแล้ ว แจ้ งให้
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ จริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัย
เป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลห้างฉัตร

บทที่ 5
กลไกการกากับติดตาม
หน่ ว ยงานมี ก ารรายงานการรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดของหน่ ว ยงาน ในสั งกั ด
ส านั กงานปลั ดกระทรงสาธารณสุ ข และรายงานการดาเนิ น การตามมาตรการส าคัญ 4 มาตรการ ได้แ ก่
มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ประชุม และสัมมนา มาตรการการจัดหาพัสดุ ให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลห้างฉัตร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลห้างฉัตร

