คานา
ประเทศไทยได้พยายามแก้ปัญหาการทุจริตในระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ
บูรณาการทุกภาคส่วนให้เห็นถึงภัยร้ายที่ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล อีกทั้งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเนื่องในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่เป็นใน
รูป แบบที่ซับ ซ้อนมากขึ้น เชื่อมโยงไปสู่ อาชญากรรมอื่นๆ มากมาย รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีการผลักดันแนวทางการปฏิบัติมาตรการป้องกันและปราบปราม เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการต่อต้านการทุจริตและสร้างการรับรู้ในทุกภาคส่วน ที่ส่งผลต่อทิศทางการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐในอนาคต
กลไกสาคัญในการป้องกันการทุจริตและช่วยฟื้นฟูและช่วยส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต เชิง
บวกในภาครัฐให้แก่ระบบราชการไทยนั่นคือ ระบบคิด เพราะระบบการคิดที่สร้างปัญหาให้แก่สั งคม คือ
ระบบการคิดที่ไม่สามารถแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง
เป็นหลัก เห็นแก่ประโยชน์ของเครือญาติและพวกพ้องสาคัญกว่าประโยชน์ของประเทศชาติ ระบบการคิด
ดังกล่าวจึงเป็นต้นเหตุสาคัญที่จะนาไปสู่การทุจริต ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืนต้อง
เริ่มต้นแก้ไขที่ตัวบุคคล โดยการปรับเปลี่ยนระบบการคิดของคนในสังคมให้สามารถแยกแยะได้ว่า “เรื่องใด
เป็นประโยชน์ส่วนต้น และเรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม”
ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงพยาบาลรัตภูมิ จึงได้ทบทวนและจัดทาคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
(Conflict of Interest) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนนี้
จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ร่วมสร้างวัฒนธรรม
สุจริต สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป
โรงพยาบาลรัตภูมิ
14 มกราคม 2563
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ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อน”หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ ส่วนตนอยู่
และมีการใช้อิทธิพลตามอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิด ผลประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นมี ห ลากหลายรู ป แบบ ไม่ จ ากั ด อยู่ ใ นรู ป ของตั ว เงิ น หรื อ
ทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวก
เข้าไปดารงตาแหน่ งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจากัด หรือการที่บุคคลผู้ มี
อานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรืผลประโยชน์ จากทาง
ราชการโดยมิชอบ ฯลฯ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากล คือ Organization For
Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐดังนี้ความสัมพันธ์ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ของรัฐกับรัฐสถานะของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีความสัมพันธ์กับ 2 สถานะ สถานะหนึ่ง คือ เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ ซึ่งเป็นบุคคลที่ทางานให้กับรัฐหรือตัวแทนของรัฐกับ อีกสถานะหนึ่ง คือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นเอกชนคนหนึ่ง
นิยามศัพท์และแนวคิดสาคัญ • ผลประโยชน์ส่วนตน(Private Interest)
“ผลประโยชน์” คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์
ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียง ผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์
ด้วย เช่น เพื่อน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใด เจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้น
ก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์ส่วนตน มี 2 ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน
(non-pecuniary) ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงินไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับ
การเพิ่มพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ตาแหน่งในบริษัทที่รับงานจาก
หน่วยงาน รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลด ของขวัญ
หรือของที่แสดงน้าใจไมตรี อื่นๆ ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงินเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลครอบครัว
หรื อกิจ กรรมทางสั งคมวัฒ นธรรมอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษาสมาคม ลั ทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความ
ลาเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ ในประเภทนี้
หน้าที่สาธารณะ (Public Duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ทางานให้ ภาครัฐ คือ การให้
ความสาคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) คนเหล่านี้ ไม่จากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้ง
ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนอื่นๆที่ทางานให้ภาครัฐเช่น ที่ปรึกษาอาสาสมัคร
ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์
ของปัจเจกบุคคลและไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย
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แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ในเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ความสาคัญอันดับต้น แก่สิ่งนี้โดย
- ทางานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทางานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ
- ให้ความสาคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะมีความคาดหวังว่า เจ้าหน้าที่ต้องจากัด
ขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทาหน้าที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทาหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- หลีกเลี่ยงการกระทา/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทาให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์ จากข้อมูลภายใน
- หลีกเลี่ยงการใช้ตาแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อ ประโยชน์ส่วนตน
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อานาจ หน้าที่
- ไม่ใช้ประโยชน์จากตาแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตาแหน่งขณะที่ไปหาตาแหน่งงานใหม่
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ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ผลประโยชน์ ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (Actual )มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ ส่ว นตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น
2. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (Perceived &Apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามีแต่
จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจนามาซึ่งผลเสีย
มากกว่ าผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อนที่เกิ ดขึ้ น จริง ข้อ นี้แ สดงว่ าเจ้าหน้า ที่ไ ม่เ พียงแต่ จะต้อ งประพฤติ ตนอย่ างมี
จริยธรรมเท่านั้น แต่จะต้องทาให้คนอื่นๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง
3. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (Potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีใน ปัจจุบันอาจจะทับซ้อน
กับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต สาหรับหน้าที่ทับซ้อน (Conflict of Duty) หรือผลประโยชน์เบียด
ซ้อนกัน (Competing Interests) มี ๒ ประเภท
3.1 เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน
และเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจาหน่วยงานด้วย
ปัญหาจะเกิด เมื่อไม่ส ามารถแยกแยะ
บทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้ อาจทาให้ทางานไม่มีประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือ
ผิดกฎหมายปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกัน ปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้า ที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมี
ปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหน่วยงานที่มีกาลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทางาน
บางอย่าง ที่คนอื่นๆ ทาไม่ได้ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่อง
ผลประโยชน์
ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
3.2 เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่ มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทาบทบาท
หน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทาให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนามาใช้เป็นประโยชน์แก่การทาบทบาทหน้าที่
ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ผลเสีย คือ ถ้านาข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบ หรื อ ความเอี ย ง/อคติ
ต่อคนบางกลุ่มควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อน เป็นปัญหาผลประโยชน์ ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบ
เดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทาหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ก็สามารถ
นามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้
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รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
-

การหาประโยชน์ให้ตนเอง
การรับผลประโยชน์จากการที่ดารงตาแหน่งหน้าที่
การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง
การรับงานนอกแล้วส่งผลต่อความเสียหายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ การทางานหลังจากออกจาก
ตาแหน่ง และเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท
การให้ของขวัญ ของกานัล เพื่อหวังความก้าวหน้า
การช่วยญาติมิตรให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรมในหน่วยงานที่ตนมีอานาจ
การซื้อขายตาแหน่งการจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้
ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับตาแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ
ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ทาบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยตาแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อให้
บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นเกิดความน่าเชื่อถือกว่าบริษัทคู่แข่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้านจึงบอกให้ญาติพี่ น้องไปซื้อที่ดิน
บริเวณโครงการดังกล่าวนั้น เพื่อขายให้กับราชการในราคาที่สูงขึ้น
เจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมทราบมาตรฐาน (SPEC) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ ในการวาง
โครงข่ายโทรคมนาคมแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จักเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล
การที่นักการเมืองในจังหวัดขอเพิ่มงบประมาณเพื่อนาโครงการตัดถนน สร้าง สะพานลง
ในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อของสะพาน
การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่หรือในบ้านเกิดของตนเอง
ฯลฯ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรา 100 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่ วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และมาตรา 103
ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่มีเจตนาเพื่อป้องกัน มิ
ให้ เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ กระทาการทุจ ริ ต การเผยแพร่ให้ ความรู้ในเรื่องมาตรา 100 และมาตร 103 ให้ กับ
ผู้บ ริ ห ารท้องถิ่น รองผู้ บ ริ หารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงเป็นภารกิจส าคัญ เพื่อให้กลุ่ มเป้าหมาย
ดังกล่าวได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎหมาย
มาตรา 100 ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่รัฐตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังนี้
1.นายกรัฐมนตรี
2.รัฐมนตรี
3.ผู้บริหารท้องถิ่น
4.รองผู้บริหารท้องถิ่น
รวมถึงคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว โดยให้ถือว่าการดาเนินการใดๆ ของคู่สมรส ที่ฝ่า
ฝืน มาตรา 100 เป็ น การกระทาของเจ้าหน้า ที่ของรัฐ ผู้ นั้นด้ว ย นอกจากนี้ ยังบังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ดังกล่าวซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้ว ยังไม่ถึง 2 ปีด้วย
เจตนารมณ์ เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมถึง
ปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และป้องกัน
การทุจริตอันเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเกิดการขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม จึงห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม สถานการณ์ที่ผู้มีอานาจตัดสินใจอยู่
ในสภาพสับสนระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม โดยมีแรงจูงใจให้การตัดสินกาจประโยชน์
ส่วนตน ส่งผลให้ การใช้ดุลยพินิ จในการตัดสินใจของผู้นั้นขาดความอิสระไม่เป็นกลาง เบี่ยงเบนออกจาก
หลักการบริหารเพื่อประโยชน์สาธารณะ
การรับโทษ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนบทบัญญัติต้องได้รับโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน
60,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่
ราชการ หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย ยกเว้น กรณีคู่สมรส
ของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทาการฝ่าฝืนมาตรา 100 หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่า ตนเองไม่ได้รู้
เห็นยินยอมด้วยในการที่คู่สมรถของตนกระทาการนั้น ๆ ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่มีความผิด
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การดาเนินการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา
100
- เป็นคู่สัญญาหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับหน่วยงานที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีอานาจกากับดูแล
ควบคุมตรวจสอบหรือดาเนินคดี
- เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือถือหุ้นในบริษัท ที่เป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ที่ตนเอง
ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีอานาจกากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดาเนินคดี
- เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานลูกจ้าง ในธุรกิจเอกชนที่อยู่ภายใต้ การกากับ ดูแล
ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขั ดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือ
ประโยชน์ของทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ข้อยกเว้น ของมาตรา 100 กรณีพ้นจากการดารงตาแหน่งมาแล้วยังไม่ถึง 2 ปี สามารถเป็นผู้ถือหุ้น
ได้ไม่เกิน 5% จากจานวนหุ้นทั้งหมด ที่จาหน่ายในบริษัทมหาชนจากัด ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้ าร่วม
ทุน
มาตรา 103 คือ กฎหมาย ป.ป.ช. ที่ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคล นอกจากมีกฎหมายบัญญัติให้รับได้ เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยชอบธรรม ตาม
หลั กเกณฑ์และจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด มาตรา 103 ใช้บั งคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในทุก
ตาแหน่ง และบังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึง 2 ปี
เจตนารมณ์ ของมาตรา 103 เพื่อไม่ให้การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จากบุคคลในโอกาสต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไว้ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตาแหน่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อยกเว้น ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้
1. หากเป็นการรับตามกฎหมายกาหนดไว้ อาทิ เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเดินทาง ค่ารับประทานอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร
2. หากเป็นการรับโดยธรรมจรรยา
หลักเกณฑ์ จานวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้จากบุคคลโดยธรรมจรรยา
1. รับจากญาติตามจานวนที่เหมาะสม ตามสมควรแก่ฐานะของผู้ให้ ตามสมควรแก่เหตุการณ์
2. รับจากบุคคลอื่น (รวมถึงนิติบุคคลทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ) ที่มีราคาหรือมูลค่าใน
การรับจากบุคคลอื่น แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท
3. รับจากการให้ที่เป็นลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
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การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้ไม่ได้ระบุว่าให้ใคร ไม่ว่าจะมีมูลค่า
เท่าใด หรือให้เป็นส่วนตัวที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท โดยมีความจาเป็นต้องรับไว้เพื่อรักษามิตรภาพ หรือ
ความสั มพัน ธ์อันดี เจ้ าหน้าที่ของรั ฐผู้ รับต้องรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่เหตุผลที่จะอนุญาตให้รับไว้เป็นของส่วนตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องส่งมอบ
ทรัพย์สินดังกล่าวให้หน่วยงานที่ตนสังกัดโดยทันที
กรณี รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท หากเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความ
จาเป็นที่ต้องรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท เพื่อรักษาไมตรี หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่ง
เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา
วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจาเป็นสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิ
ของตนหรือไม่ หากผู้บังคับบัญชามีคาสั่งไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้ นไว้ ต้องคืนทรัพย์นั้นแก่ผู้ให้
ในทันที หากไม่สามารถคืนได้ให้ส่งมอบให้กับหน่วยงานที่ตนสังกัดโดยเร็ว
กรณี ผู้ ด ารงตาแหน่ งหั ว หน้ า ส่ ว นราชการระดั บกระทรวง หรือ เที ยบเท่า หรือเป็น กรรมการหรื อ
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งต่อผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอน
กรณี เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ไ ด้ พ้ น จากการเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ไปแล้ ว ยั ง ไม่ ถึ ง สองปี ใ ห้ แ จ้ ง ต่ อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
โทษของผู้ฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามมาตรา 103 ต้อง
ได้รับโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ โดยถือเป็นความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าที่ หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
หากการรับทรัพย์สินเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็น
การกระทาความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบน ตามประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่ 5 – 20 ปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 2,000 – 40,000 บาท หรือประหารชีวิต
สาระส าคัญ ของพระราชบั ญ ญัติ ว่ า ด้ ว ยความผิ ด เกี่ย วกั บ การขั ด กั น ระหว่ า งประโยชน์ ส่ วนบุ ค คลกั บ
ประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2560
1. กาหนดนิยาม คาว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” “หน่วยงานของรัฐ”“ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง”“กฎ”
“คู่สมรส” “ญาติ” “โดยทุจริต” “ประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้”“ปกติประเพณีนิยม”
2. กาหนดหลักการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่หรือกระทาการโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของ
รัฐและประชาชนเป็นสาคัญ สุจริตและเที่ยงธรรม ไม่กระทาการที่จะก่อให้เกิดความไม่เชื่อถือหรือความไม่
ไว้วางใจและไม่กระทาการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
3. กาหนดการกระทาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่ วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม ได้แก่ การใช้ข้อมูลภายในของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ ซึ่งตนได้รับหรือรู้จากการปฏิบัติราชการโดย
ทุจริต การริเริ่ม เสนอ จัดทา หรืออนุมัติโครงการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐโดยทุจริต การใช้ทรัพย์สิน
ของหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ไปเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เป็นต้น
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลรัตภูมิ
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4. กาหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอัน
อาจคานวณเป็นเงินได้ในการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่ของตนหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
และกาหนดห้ามคู่สมรสและญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย
5. กาหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากตาแหน่งหน้าที่ยังไม่ถึงสองปี เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา
ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง หรือดารงตาแหน่งอื่นในธุรกิจของเอกชนซึ่งเคยอยู่ภายใต้อานาจหน้าที่ของ
ตน และรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นจากธุรกิจของเอกชนดังกล่าวเป็นพิเศษ กาหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งพ้นจากตาแหน่งหรือออกจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐ กระทาโดยประการใดๆ ให้ผู้อื่นล่วงรู้
ความลับของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือใช้ความลับดังกล่าวไปโดยทุจริต
6. กาหนดหลักเกณฑ์กรณีสานักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญาของรัฐกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าร่าง
สัญญาของรัฐทาขึ้นโดยทุจริตหรือมีลักษณะเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ ให้แจ้งความเห็นไปยังหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งจะเป็นคู่สัญญาและหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้ นสังกัดอยู่ และให้เสนอร่างสัญญาพร้อมความเห็น
ต่อคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรที่มีอานาจบังคับบัญชา และคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เพื่อดาเนินการต่อไป
7. กาหนดให้สัญญาของรัฐที่กระทาโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการทาหรือให้ความ
เห็นชอบสัญญานั้นโดยทุจริต หรือมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ให้มีผลเป็นโมฆะหรือให้ดาเนินการตามสัญญาต่อไป หรือให้มีผลเป็นโมฆะเฉพาะส่วน แล้วแต่กรณี
8. กาหนดให้ กรณีที่ผู้ ว่าการตรวจเงินแผ่ นดินตรวจพบว่าสัญญาใด มีลักษณะตามมาตรา 12
ให้ เสนอเรื่ องไปยั งคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยให้ ถือ ว่าเอกสารและหลั กฐานที่ผู้ ว่ าการตรวจเงินแผ่ นดิ น
ตรวจสอบหรือจัดทาขึ้น เป็นส่ วนหนึ่ งของสานวนการไต่ส วนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการตามมาตรา ต่อไป
9. กาหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีสิทธิยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีโครงการของรัฐที่มี
เหตุอันควรเชื่อได้ว่าเข้าลักษณะเป็นการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าว มีผลทาให้รัฐเสีย
ประโยชน์อย่างร้ายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นนัยสาคัญในการ
ทาโครงการดังกล่าว โดยในกรณีนี้ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นคาร้องต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภายในสองปีนับแต่วันเริ่มโครงการ เพื่อสั่งให้ยุติหรือสั่งให้นาโครงการดังกล่าวกลับไปทบทวน
ใหม่เพื่อแก้ไขให้รัฐไม่เสียประโยชน์
10. กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องแสดงข้อมูลและรายได้จากการดารงตาแหน่งการประกอบอาชีพ
วิชาชีพหรือกิจกรรมอื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
11. กาหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให้มีหน่วยงานพิเศษขึ้นภายในสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อรับผิดชอบในการกากับดูแลและการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้
และกาหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดทาข้อกาหนดและคู่มือการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ
12. กาหนดให้นาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมา
ใช้บังคับแก่การดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม
13. กาหนดบทกาหนดโทษทางอาญา กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลรัตภูมิ
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14. กาหนดมิให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือที่ตนปฏิบัติหน้าที่
อยู่ ไปเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้ว ยกฎหมาย หรือกฎ หรือทรัพย์สินนั้นมี
ราคาเล็กน้อย มาใช้บังคับจนกว่าจะมีระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินตามที่กาหนด และกาหนดมิให้
นาบทบัญญัติการห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากตาแหน่งหน้าที่ทางานในธุรกิจมาใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งพ้นจากตาแหน่งหน้าที่ไปก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
15. กาหนดให้ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด และประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของตน
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ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
ยาเราดีกว่ายาหลวง
นายไชยา ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ช านาญการ ได้ ใ ห้ บ ริ การรั ก ษาพยาบาลแก่ น างนก
และสามี บนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โดยนายาฉีดแก้เวียนศีรษะและยาบารุงวิตามินซึ่งเป็น ยา
ส่วนตัวของตนเองฉีดให้กับผู้ป่วยทั้งสองคนๆ ละ 1 เข็ม และเรียกเก็บเงินเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง เป็นจานวน
200 บาท โดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ นอกจากนี้นายไชยายังเคยนายาส่วนตัวมาฉีดให้กับ ผู้มารับ
บริการบนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและเก็บเงินเป็นส่วนตัวเป็นจานวนหลายครั้ง
พฤติกรรมของนายไชยา ดังกล่าว เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ผู้บังคับบัญชา และฐานอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนเอกหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง ลงโทษตัดเงินเดือน
จานวน 4% เป็นเวลา 1 เดือน
ของ ผอ.
นางงามตา ข้าราชการเมื่อครั้งเป็นนายแพทย์ประจาโรงพยาบาล ได้นาเลือดและสิ่งส่งตรวจชันสูตร
จากคลินิกของตนเองไปให้งานชันสูตรของโรงพยาบาลที่ตนปฏิบัติง านอยู่ทาการตรวจวิเคราะห์ และได้มีการ
ชาระเงินค่าบริการให้กับโรงพยาบาล แต่เมื่อนางงามตาได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาล
กลับไม่มีการจ่ายเงินค่าบริการสิ่งส่งตรวจชันสูตรจากคลินิกของตนเองให้กับโรงพยาบาล เป็นเวลา 10 ปี รวม
เป็นเงิน 900,000 บาท ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจชันสูตรก็ไม่กล้าติดตามทวงถามหรือเรียก
เก็บเงินจากผู้อานวยการ และนางงามตาในฐานะเป็นเจ้าของคลินิกและเป็นผู้อานวยการโรงพยาบาล ซึ่งเป็น
หัวหน้าหน่วยงานก็ไม่ได้ใส่ใจตรวจสอบหรือสอบถามถึงค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลยังไม่ได้รับชาระเงิน ทาให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลานานเกือบสิบปี จนกระทั่งมีการ
ร้องเรียนเรื่องนี้ขึ้น นางงามตาจึงนาเงินค่าบริการชันสูตรทั้งหมดมาชาระให้กับทางโรงพยาบาล
พฤติกรรมของนางงามตา ดังกล่าวเป็นการกระทาผิดอันได้ซื่อว่าเป็นผู้ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ลงโทษปลดออกจากราชการ
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ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน ได้กาหนดแนวทางให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติ 10 ประการ คือ
1. ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรม
2. ข้าราชการต้องมีจิตสานึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
3. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
4. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่ และไม่กระทาการอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม
5. ข้าราชการต้องเคารพ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
6. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน โดยมี
อัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
7. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด และรวดเร็ว ไม่ถ่วง
เวลาให้ เนิ่ นช้า และใช้ข้อมูล ข่าวสารที่ได้มาจากการดาเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และให้ข้อมูล ข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
8. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ และมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด
9. ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
10. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม
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1. ดารงตนตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
2. ตรงต่อเวลา ใช้เวลาให้คุ้มค่า/มีประสิทธิภาพ
3. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ร่วมเป็นหูเป็นตา ไม่อดทนต่อการทจุรติทุกรูปแบบ
5. เป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ ให้กับประชาชน
6. เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจเรียนรู้
7. เข้าถึง พึ่งได้ ใส่ใจบริการ
8. ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อม
9. รับฟังความเห็นต่าง สร้างสัมพันธภาพต่อเนื่อง
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