(CONFLICT OF INTERESTS)
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

2
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ผลประโยชน์ขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในกำรดำรงตำแหน่งของเจ้ำหน้ำที่
รัฐหรือที่เรำเรียกกันว่ำ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” จึงถือได้ว่ำปัญหำกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำย หรือ
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และควำมเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และทำให้ประโยชน์หลักขององค์กร
หน่ว ยงำน สถำบันและสั ง คมต้องสู ญเสี ย ไป ไม่ว่ำจะเป็ น ผลประโยชน์ท ำงกำรเงิน และทรัพ ยำกรต่ำงๆ
คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรม ในสังคมรวมถึงคุณค่ำอื่นๆด้วย
ดังนั้น เพื่อช่วยป้องกันมิให้เกิดปัญหำกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น โรงพยำบำลปำกพะยูน
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง ในฐำนะหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ
รวมทั้งมีมีบุคลำกรหลำยสำยงำน ซึ่งต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำนจริยธรรมที่ได้กำหนดไว้ในประมวลจริยธรรม
จึง ได้ จั ด ท ำคู่มือกำรปฏิ บัติง ำนของเจ้ ำหน้ำที่ รัฐ เรื่อ งผลประโยชน์ทั บ ซ้อนฉบับ นี้ขึ้น โดยมีสำระสำคัญ
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งในส่วนควำมหมำย รูปแบบ แนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กลไกกำรบั ง คั บ ใช้ และบทลงโทษ เพื่ อ เผยแพร่ ค วำมรู้ เ กี่ ย วกั บ กำรปฏิ บั ติ ง ำนให้ กั บ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ แ ละ
ผู้ปฏิบัติงำนได้รับทรำบและนำมำยึด ถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงมิ
ให้เกิดกำรฝ่ำฝืนมำตรฐำนจริยธรรมที่กำหนดไว้ เสริมสร้ำงจริยธรรมในหน่วยงำน และเผยแพร่ภำพลักษณ์
ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะนำพำหน่วยงำนไปสู่ควำมสำเรจจตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ไว้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชำติต่อไป
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1. ควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน
“Conflict of Interest” เป็ นภำษำต่ำงประเทศซึ่ง มีกำรกล่ำวถึง อย่ำงกว้ำงขวำงในรอบหลำยปี ที่
ผ่ำนมำ โดยเฉพำะในช่วงระยะเวลำที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับ ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ของผู้ดำรง
ตำแหน่งทำงกำรเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่ำงๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ รวมทั้งได้สร้ำงควำมเสียหำยให้กับประชำชนโดยส่วนรวม ทำให้บรรดำนั กวิชำกำร
และผู้ ค นในสั ง คมไทยต่ ำ งได้ ใ ห้ ค ำจ ำกั ด ควำม หรื อ ควำมหมำยของค ำว่ ำ “Conflict of Interest”
ไว้แตกต่ำงกันออกไป ดังนี้
สำรำนุก รมวิก ิพ ีเ ดีย (http://th.wikipedia.org) อธิบ ำยควำมหมำยไว้ว ่ำ ผลประโยชน์
ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ ภำวะที่บุคคลซึ่งอยู่ในสถำนะที่ต้องได้รับควำมเชื่อถือ เช่น นักกำรเมือง
ผู้ใ ห้ นโยบำย หรือผู้อำนวยกำรบริห ำรของบริษัท มีผลประโยชน์หรือควำมต้องกำรทั้ ง ในทำงอำชีพใน
บำงครั้งรวมถึงเรื่องส่วนตัว ที่ขัดแย้งกัน ควำมต้องกำรที่ขัดแย้งกันนี้ทำให้เกิดควำมลำบำกในกำรทำหน้ำที่
อย่ำงยุติธรรม แม้ว่ำจะไม่มีหลักฐำนเกี่ยวกับกำรกระทำที่ไม่เหมำะสม ผลประโยชน์ทับซ้อนอำจจะทำให้เกิด
ภำพที่ทำให้ควำมน่ำเชื่อถือของบุคคลนั้น ในกำรกระทำที่เป็นกลำงลดลง
ดร. วิทยำกร เชียงกูล ได้ให้ควำมหมำยของคำว่ำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง ผลประโยชน์ที่ทับ
ซ้อนกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้มีอำนำจหน้ำที่ที่ต้องตัดสินใจทำงำนเพื่อ
ส่วนรวม ไม่ว่ำเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรภำคธุรกิจ เอกชน และเจ้ำหน้ำที่ภำคประชำสังคม
(Civil Society)
ผำสุ ก พงศ์ไ พจิ ต ร ได้ อธิบ ำยควำมหมำยของ ผลประโยชน์ทั บ ซ้อ น หมำยถึง กำรทั บ ซ้อนของ
ผลประโยชน์ของบุคคลที่มี 2 สถำนะ หรือมำกกว่ำในเวลำเดียวกัน คือ ตำแหน่งสำธำรณะและตำแหน่งใน
บริษัทเอกชน ซึ่งบุคคลดังกล่ำวอำจมีควำมโน้มเอียงใช้อำนำจและตำแหน่งสำธำรณะหำผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือแสวงหำประโยชน์ให้แก่กลุ่มพวกพ้องของตนเองทั้งทำงตรงและทำงอ้อมได้อย่ำงง่ำยดำย เช่น กรณีของ
นำยกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุ้น หรือครอบครัวใกล้ชิดเป็นเจ้ำของกิจกำร ซึ่งได้รับสัมปทำนหรืออยู่ ใน
ฐำนะจะได้รับสัมปทำนธุรกิจจำกรัฐ ขณะเดียวกันกจอยู่ในตำแหน่งสำธำรณะที่เป็นผู้มีอำนำจอนุมัติกำรให้
สัมปทำนธุรกิจดังกล่ำวด้วย ตัวอย่ำงที่พบ คือ กำรได้ชนะประมูลโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่จำกภำครัฐ
เพรำะผู้ชนะประมูลมีพรรคพวกเป็นนักกำรเมือง หรือบริษัทที่ชนะประมูลมีนักกำรเมืองร่วมหุ้นอยู่เป็นหุ้นลม
กำรชนะประมูลดังกล่ำวด้วยอิทธิพลทำงกำรเมืองจะส่งผลให้ บ ริษัท ผู้ช นะประมูล สำมำรถหำกำไรเกินควร
ได้ กำรคอร์รัปชั่นในโครงกำรขนำดใหญ่ภำครัฐได้กลำยเป็นแหล่งหำรำยได้จำกกำรคอร์รัปชั่ น ที่สำคัญของ
นักกำรเมืองและข้ำรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
Dr. Michael McDonald นั ก วิ ช ำกำรด้ ำ นจริ ย ธรรม แห่ ง มหำวิ ท ยำลั ย British Columbia และ
ผู้ อ ำนวยกำร Centre for Applied Ethics ได้ ใ ห้ ค ำนิ ย ำมของค ำว่ ำ Conflict of Interest หมำยถึ ง
สถำนกำรณ์ที่บุคคล เช่น เจ้ำหน้ำที่รัฐ ลูกจ้ำง หรือ นักวิชำชีพ มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมำกพอ
จนเหจนได้ว่ำกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงตรงไปตรงมำ (ภำวะวิสัยหรือเป็นกลำง) โดยมีองค์ประกอบที่
สำคัญ ๓ ประกำร คือ
องค์ประกอบประกำรแรก คือ ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private interest) หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล
(Personal interest) ซึ่งผลประโยชน์นี้อำจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ
ที่ทำให้ผู้ได้รับพึงพอใจ ส่วนนี้โดยตัวมันเองแล้วไม่เสียหำยอะไรเพรำะใครๆ กจแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน
กันทั้งนั้น เช่น กำรหำงำนใหม่ที่มีรำยได้ที่ดีกว่ำเก่ำ แต่ปัญหำจะเกิดขึ้นกจต่อเมื่อผลประโยชน์นี้ไปแย้งกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
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องค์ประกอบที่สอง คือ กำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยใช้สถำนะและขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่
หรือเจ้ำพนักงำนของรัฐโดยขำดหลักจริยธรรมพื้นฐำนในวิชำชีพตน ทั้งนี้เพรำะอำนำจหน้ำที่ที่มีอยู่เกิดจำก
กำรมีตำแหน่ง หรือกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่หรือเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำย
องค์ ป ระกอบสุ ด ท้ ำ ย คื อ เมื่ อ ผลประโยชน์ ที่ ขั ด แย้ ง นั้ น ไปแทรกแซงกำรตั ด สิ น ใจ หรื อ กำรใช้
วิจำรณญำณในทำงใดทำงหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
จึงเหจนได้ว่ำจำกนิยำมศัพท์ของนักวิชำกำรข้ำงต้นสำมำรถสรุปควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน
(Conflict of Interest) คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วต้อง
เลื อกเอำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซึ่ง ท ำให้ ตัดสินใจได้ ยำกในอันที่จะปฏิบัติหน้ำที่ ให้เกิด ควำมเป็นธรรมและ
ปรำศจำกอคติ
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2. รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่
1. กำรรั บ ผลประโยชน์ ต่ ำ งๆ (Accepting benefits) คื อ กำรรั บ สิ น บน หรื อ รั บ ของขวั ญ หรื อ
ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมำะสมและมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ เช่น หน่วยงำนรำชกำร
รับเงินบริจำคสร้ำงสำนักงำนจำกนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่ เป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำน กำรใช้งบประมำณ
ของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเจ้ำหน้ำที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน
2. กำรท ำธุรกิจ กับ ตัว เอง (Self-dealing) หรือเป็ นคู่สัญญำ (Contracts) หมำยถึง สถำนกำรณ์ที่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสั ญญำที่ทำกับหน่วยงำนที่ตนสังกัด เช่น กำรใช้ตำแหน่งหน้ำที่ ที่ทำให้
หน่ว ยงำนท ำสัญญำซื้อสิ นค้ำจำกบริษัท ของตนเองหรือจ้ำงบริษัท ของตนเองเป็ นที่ป รึกษำ หรือซื้อที่ดิ น
ของตนเองในกำรจัดสร้ำงสำนักงำน
3. กำรทำงำนหลังจำกออกจำกตำแหน่งสำธำรณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมำยถึง
กำรที่บุคลำกรออกจำกหน่วยงำนของรัฐ และไปทำงำนในบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ที่
ตนเองเคยมีอำนำจควบคุม กำกับ ดูแล
4. กำรท ำงำนพิ เ ศษ (Outside employment or moonlighting) เช่ น เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ ตั้ ง บริ ษั ท
ดำเนินธุรกิจที่เป็นกำรแข่งขันกับหน่วยงำนหรือองค์กรสำธำรณะที่ตนสังกัด หรื อกำรรับจ้ำงเป็นที่ปรึกษำ
โครงกำรโดยอำศัยตำแหน่งในรำชกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือว่ำโครงกำรของผู้ว่ำจ้ำงจะไม่มีปัญหำติดขัด
ในกำรพิจำรณำจำกหน่วยงำนที่ตนสังกัดอยู่
5. กำรรับรู้ข้อมูลภำยใน (Inside information) หมำยถึง สถำนกำรณ์ที่ผู้ดำรงตำแหน่งสำธำรณะ
ใช้ประโยชน์จำกกำรรู้ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทรำบว่ำจะมีกำรตัดถนนไปตรงไหนกจรีบไป
ซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยำ หรือทรำบว่ำจะมีกำรซื้อที่ดินเพื่อทำโครงกำรของรัฐ กจรีบไปซื้อที่ดินเพื่อเกจงกำไร
และขำยให้กับรัฐ ในรำคำที่สูงขึ้น
6. กำรใช้ทรัพย์สินของหน่วยงำนเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property
for private advantage) เช่น กำรนำเครื่องใช้สำนักงำนต่ำงๆกลับไปใช้ที่บ้ำน กำรนำรถยนต์ในรำชกำร
ไปใช้เพื่องำนส่วนตัว
7. กำรนำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทำงกำรเมือง (Pork-belling) เช่น
กำรที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงกำรของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้ำนเกิดของตนเอง หรือกำรใช้งบประมำณ
สำธำรณะ เพื่อกำรหำเสียงเลือกตั้ง
จำกรูปแบบประเภทต่ำงๆของปั ญหำควำมขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม
จะเหจนว่ำโอกำสควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหำมีสูงมำกเพรำะปัญหำดังกล่ำวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรม
ที่เข้ำข่ำยควำมขัด แย้งอย่ำงกว้ำงขวำง ดั งนั้น กลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในกำรจัด กำรกับปัญหำ
ควำมขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ กำรมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในกำร
ทำงำนของบุคคลสำธำรณะรวมถึงกำรมีกฎหมำยที่สำมำรถครอบคลุมถึงกำรกระทำผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนทุกรูปแบบ
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แผนภำพรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน

การรับประโยชน์ต่างๆ
(Accepting benefits)

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/
เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน

การทาธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing)
หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)

มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับ
หน่วยงานต้นสังกัด

การทางานหลังจากออกจากตาแหน่ง
สาธารณะหรือหลังเกษียณ
(Post-employment)

ลาออกจากหน่วยงานเพื่อไปทางานใน
หน่วยงานที่ดาเนินธุรกิจประเภท
เดียวกัน

การทางานพิเศษ (Outside
employment or moonlighting)

ตั้งบริษัทดาเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือ
รับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด

การรับรู้ข้อมูลภายใน
(Inside information)

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง

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

นาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้
ในงานส่วนตัว

รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่
ตนเอง หรือการใช้งบสาธารณะ
เพื่อหาเสียง
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1. แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) กำรกำหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้ำม (Qualification and disqualification
from office) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรป้องกันเบื้องต้นมิให้มีโอกำสเกิดปัญหำควำมขัดแย้งของผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้ำรำชกำรกำรเมือง คุณสมบัติต้องห้ำมที่นำนำประเทศ มัก
กำหนด ได้แก่ กำรห้ำม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ดำรงตำแหน่ง ข้ำรำชกำรประจำ และต้องไม่ เป็นผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในสัมปทำนหรือสัญญำต่ำงๆกับรัฐ เป็นต้น
(2) กำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น หนี้ สิ น และธุ ร กิ จ ของครอบครั ว ให้ ส ำธำรณะทรำบ
(Disclosure of personal interests) เช่น กำรแจ้งถึงจำนวนหุ้นส่ว นหรือธุรกิจส่วนตัวว่ำมีอะไรบ้ำง แบ่ง
ได้เป็น 2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ กำรแจ้งทรัพย์สินหรือควำมต้องกำรส่ว นบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น
และประเภทที่ส อง คือ กำรแจ้ง ทรัพย์สิ นของเจ้ำหน้ำที่ก่อนจะมำด ำรงตำแหน่ง ถึง แม้วิธีกำรนี้จะไม่ใช่
เครื่องมือที่แก้ปัญหำควำมขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่ำงน้อย
กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกจช่วยให้สำธำรณชนสำมำรถวิเครำะห์หรือมองเหจนช่องทำงที่อำจจะก่อให้เกิด
ปัญหำได้ง่ำยขึ้น
(3) กำรกำหนดข้อพึงปฏิบัติทำงจริยธรรม (Code of conduct) เป็นกำรสร้ำงกรอบเพื่อบอกถึงสิ่งที่ควร
และไม่ควรยึดถือเป็นหลักในกำรทำงำน ถ้ำไม่ ปฏิบัติตำมไม่ถือว่ำผิดทำงกฎหมำยแต่สำมำรถบ่อนทำลำย
ควำมเชื่อมั่นที่สังคมจะมีต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น และสำมำรถเป็นบ่อเกิดแห่งควำมเสื่อมศรัทธำที่ประชำชน
จะมีต่อระบบรำชกำร
(4) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรทำงำนหลังพ้นตำแหน่งในหน้ำที่ทำงรำชกำร (Post-office employment
restriction) เป็นข้อกำหนดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งในหน่วยงำนของรัฐนำข้อมูลลับ
(Confidential information) ภำยในหน่ว ยงำนที่ เขำทรำบไปใช้ป ระโยชน์ห ลัง จำกกำรออกจำกต ำแหน่ ง
ดังกล่ำวแล้ว รวมถึงป้องกันกำรใช้ สิทธิในกำรติดต่อหน่วยงำนรำชกำรในฐำนะที่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ
ในหน่วยงำนรำชกำรมำแล้ว
นอกจำกแนวทำงดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น แล้ ว จ ำเป็ น ต้ อ งมี ก ลไกส ำหรั บ กำรบั ง คั บ ใช้ (Enforcement)
กฎระเบียบ ที่กำหนดขึ้น เช่น กำรตั้งคณะกรรมกำรในลักษณะองค์กรกำกับดูแลเพื่อตรวจสอบให้ผู้อยู่ภำยใต้
กฎระเบียบดังกล่ำวปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่บัญญัติไว้ โดยคณะกรรมกำรดังกล่ำวต้องมีควำมเป็นอิสระอย่ำง
เพี ย งพอเพรำะในกรณีที่ มี ก ำรละเมิ ด กฎระเบี ย บที่ เ กิ ด ขึ้น กจ ต้ องท ำหน้ ำ ที่ ส อบสวนข้ อเทจ จ จริ ง ก่ อนที่ จ ะ
ดำเนินกำรตำมมำตรกำรที่เกี่ยวข้องต่อไป
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กำรสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรที่ดี (Good Governance) คือ ประกำรแรก กำรมุ่งเน้นควำมรับผิดชอบ
ต่อสำธำรณะ (Accountability) ประกำรที่ สอง มีควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน (Transparency) ซึ่ง
รวมถึงกำรที่สำธำรณชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลต่ำงๆได้ ประกำรที่สำม กำรมีหลักกำรที่แน่นอนคงเส้นคงวำ
และเป็นธรรมเพื่อให้ประชำชนเกิดควำมมั่นใจ (predictability) ซึ่งหมำยควำมว่ำกฎเกณฑ์ต่ำงๆจะต้องใช้
บังคับกับทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่ลำเอียง ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆจนก่อให้เกิดควำม
สับสน และประกำรสุดท้ำย คือ กำรมีส่วนร่วมของประชำชน (Public Participation) หมำยควำมว่ำผู้บริหำร
ระดับสูงจะต้องเคำรพในควำมคิดเหจนของสมำชิกในองค์กร กล่ำวคือในกำรตัดสินใจด้ำนนโยบำยนั้นจะต้อง
เปิดรับฟังควำมคิดเหจนและให้สมำชิกขององค์กรมีส่วนร่วม ในกำรตัดสินใจ
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ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดีกจ คือ ประกำรแรก กำรปรับปรุงกฎหมำยให้ทันสมัย
ชัดเจน ครอบคลุม และสำมำรถตำมกระแสกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม และวัฒนธรรมได้ทัน
ประกำรที่ ส อง กำรปฏิ รู ป องค์ กรอิ ส ระเพื่อกำรตรวจสอบและปรำบปรำมผลประโยชน์ทั บ ซ้ อนให้มี กำร
ดำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพมีกระบวนกำรสรรหำและคัดเลือกคณะกรรมกำรที่เป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจำก
กำรเมือง และเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง ประกำรที่สำม กำหนดหลักเกณฑ์ด้ำนจริยธรรม
คุณธรรม (Codes of ethics) รวมทั้งจรรยำบรรณทำงวิชำชีพต่ำงๆ เพื่อเป็นแนวทำงอันชัดเจนในกำรชี้นำ
พฤติกรรมไปในทิศทำงที่ถูกต้อง กำหนดบทลงโทษผู้ประพฤติผิดจรรยำบรรณทำงวิชำชีพอันก่อให้เกิดกำร
ยกระดับมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่ม วิช ำชีพให้สูง ขึ้น ประกำรสุดท้ำย ส่งเสริมภำคประชำ
สังคมให้เข้มแขจงเป็นองค์กรแบบเปิด สมัครใจในกำรรับสมำชิก มีควำมเป็นอิสระในกำรดำเนินงำนและมี
จิตสำนึกที่เสียสละในกำรทำงำนเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม องค์กรภำคประชำสังคมเหล่ำนี้จะมีบทบำท
สำคัญในกำรเคลื่อนไหวเพื่อกำรมีส่วนร่วมและตรวจสอบกำรดำเนินงำนของภำคสำธำรณะให้ปลอดจำก
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่ำงแท้จริง

2. มำตรกำรขับเคลื่อนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกำรแรก กำรกำหนดหลักเกณฑ์ทำงจริยธรรม (Codes of ethics) เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนว่ำ
อะไรคือสิ่งผิดและอะไรคือสิ่งถูกมิให้ประชำชนเกิดควำมสับสนเหจนผิดเป็นชอบหรือเหจนกงจักรเป็นดอกบัว
โดยจะต้องนิยำมและกำหนดมำตรฐำนกำรกระทำต่ำงๆให้ชัดเจน ซึ่งวิธีกำรกำหนดหลักเกณฑ์ทำงจริยธรรม
คุณธรรมดังกล่ำวนี้ สำมำรถกระทำได้โดยกำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชำชีพมีกำรรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมำคม
และส่ งเสริมให้สมำคมวิชำชีพต่ำงๆมีกำรบัญญัติเกี่ยวกับจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ หรือกำหนดแนวทำง
ปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชำชีพ เพื่อนิยำมให้หลักเกณฑ์ทำงจริยธรรม
มีควำมชัดเจน สมำชิกของแต่ละกลุ่มวิช ำชีพสำมำรถนำไปปฏิบัติได้ พร้อมกับมีบทลงโทษสำหรับ ผู้ที่ไ ม่
ปฏิบัติตำม
ควำมชั ด เจนเกี่ ยวกั บ รำยละเอี ยดของหลัก เกณฑ์ ท ำงจริ ย ธรรม หรือ บรรทั ด ฐำนส ำหรั บ ก ำกั บ
ควำมประพฤติข องนัก กำรเมือ ง ข้ ำรำชกำร และผู้ เ ชี่ย วชำญด้ ำ นต่ ำงๆเป็ น สิ่ง ที่ มีค วำมส ำคัญ อย่ำ งยิ่ ง
เพรำะหลั ก เกณฑ์ ท ำงจริ ย ธรรมต่ ำ งๆเหล่ ำ นี้ เป็ น แนวทำงชี้ แ นะว่ ำ บุ ค คลที่ มี ต ำแหน่ ง หน้ ำ ที่ ท ำงด้ ำ น
สำธำรณะนั้นควรจะมีควำมประพฤติอย่ำงไรอะไรที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจำกเป็นปัญหำ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเปิดโอกำสให้มีกำรอภิปรำย ถกเถียงและสร้ำงเป็นข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทำง
จริยธรรมที่พึงปฏิบัติ
ประกำรที่สอง กำรถ่ำยทอด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทำงจริยธรรมคุณธรรมสู่สมำชิกของสังคม โดยผ่ำน
สื่อมวลชนหรือกำรบรรจุในหลักสูตรกำรศึกษำในโรงเรียน เพื่อให้มีกระบวนกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน
กำรจั ด อบรมให้ แ ก่ส มำชิ กของสมำคมวิ ช ำชี พเพื่อ เสริ ม สร้ ำงควำมรู้ ค วำมเข้ ำใจ กำรอภิ ป รำยถกเถี ย ง
เพื่อก่อให้เกิดควำมกระจ่ำงในประเดจนที่คลุมเครือน่ำสงสัย มำตรกำรดังกล่ำวนี้ถือเป็นกำรถ่ำยทอดและ
ปลู ก ฝั ง สมำชิ ก ของสั ง คมโดยผ่ ำ นช่ อ งทำงต่ ำ งๆ อั น จะท ำให้ ส มำชิ ก ของสั ง คมเกิ ด ควำมตระหนั ก ถึ ง
ควำมสำคัญของปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อน รู้สึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนสำมำรถยับยั้งตนเองและห้ำมปรำม
ผู้อื่นมิให้กระทำกำรอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนได้ สมำชิกไม่สำมำรถอ้ำงได้อีกต่อไปว่ำตนทำผิดเพรำะไม่ทรำบ
ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ำกันกจคือกำรกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่มีควำมผิดเกี่ยวกับวินัยอย่ำงชัดเจนนั้นจะ
ช่วยลดปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมและไม่สำมำรถยอมรับได้ให้น้อยลง
ประกำรที่สำม เสริมสร้ำงควำมเข้มแขจงของภำคประชำสังคม (Strengthening the arena of civil
society) โดยกำรสนับสนุนให้ประชำชนมีสิทธิ เสรีภำพ มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม อันจะนำไปสู่กำรรวมตัวกัน
จัดตั้งองค์กรแบบสมัครใจอย่ำงอิสระ สำหรับดำเนินกิจกรรมเพื่อส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมสื่อสำรมวลชน
ที่เป็นอิสระในกำรดำเนินงำนทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ต่ำงมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
มีจิตสำนึกที่เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีกำรจัดตั้งเป็นองค์กรที่เข้มแขจงซึ่งภำคประชำสังคมที่มีอำนำจต่อรอง
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สู ง ดั ง กล่ ำวนี้จ ะสำมำรถถ่ว งดุ ล อำนำจและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่ รั ฐ
ระดั บ สู ง ได้ อย่ ำงมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ อั น จะสำมำรถยับ ยั้ ง ปั ญหำผลประโยชน์ทั บ ซ้ อนของนัก กำรเมือ งและ
ข้ำรำชกำรระดับสูงให้น้อยลงได้
ประกำรที่ สี่ กำรปรั บ ปรุ ง กฎหมำยรวมทั้ ง แก้ ไ ขระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ต่ ำ งๆของหน่ ว ยงำน เพื่ อ ให้
บทบัญญัติทำงกฎหมำยให้ มีนิยำมและตีกรอบควำมผิดอันเกิดจำกผลประโยชน์ทับซ้อนไว้อย่ำงชัดเจน มี
ควำมครอบคลุ ม กำรแก้ไขข้อกฎหมำยและกำรบังคับใช้จะต้องมิให้เกิด ควำมลักลั่น ปิ ดช่องโหว่ของ
กฎหมำย ปรับปรุงแนวทำง และกระบวนกำรวินิจฉัยคดีให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำยให้มำกที่สุดรวมทั้ง
บทลงโทษในกฎหมำยต่ำงๆให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน
ประกำรที่ห้ำ กำรปฏิรูปองค์กรอิสระที่ทำหน้ำที่ป้องกันและปรำบปรำมผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิ น คณะกรรมกำรสิท ธิมนุษ ยชนแห่ ง ชำติ ศำลรัฐ ธรรมนูญ ศำลปกครอง
และศำลยุติธรรม โดยจะต้องปฏิรูป องค์กรเหล่ำนี้ให้มีป ระสิทธิภำพในกำรทำงำน มีบุค ลำกรที่ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ และมีคุณธรรมในกำรทำงำน มีงบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอมีกระบวนกำรสรรหำและ
แต่งตั้งกรรมกำรที่เป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงทำงกำรเมืองมีควำมเป็นกลำง มีกฎกติกำกำกับกำรทำงำนที่
ชั ด เจน มี เ ป้ ำ หมำยในกำรท ำงำนที่ ส ำมำรถวั ด และประเมิ น ผลได้ แ ละมี ร ะบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรที่ มี
ประสิทธิภำพ

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

กิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อปัญหำกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 กำรรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่งข้ำรำชกำรขึ้น
เป็นผู้บริหำรระดับสูง
 กำรใช้อำนำจหน้ำที่เพื่อให้บริษัทของตนหรือของพรรคพวกได้รับงำน/กำรจ้ำง
เหมำจำกรัฐ
 กำรใช้ข้อมูลของทำงรำชกำรเพื่อแสวงหำประโยชน์
 กำรแต่ง ตั้ง คนสนิท /พวกพ้อ งของตนเป็น กรรมกำรในหน่ว ยงำนของรั ฐ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง องค์กรอิสระที่ ท ำหน้ำที่ ในกำรกำกับ ดู แ ล (Regulators)
สัญญำหรือสัมปทำนของรัฐ
 กำรใช้ตำแหน่งหน้ำที่เลือกผลักดันโครงกำรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
ญำติ/พวกพ้อง
2. ข้ำรำชกำรประจำ ทั่วไป
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  กำรนำข้อมูลลับ/ข้อมูลภำยในมำใช้หำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
 หัวหน้ำหน่วยงำนซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงแต่งตั้งให้ญำติ/คน
สนิท/คนที่มคี วำมสัมพันธ์ฉันญำติขึ้นเป็นผู้อำนวยกำรกองพัสดุ
 กำรช่วยญำติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งำนในหน่วยงำนที่ตนมีอำนำจ
 กำรรับผลประโยชน์หรือกำรเรียกร้องสิ่งตอบแทนจำกกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ
 กำรรับงำนนอกหรือกำรทำธุรกิจที่เบียดบังเวลำรำชกำร/งำนโดยรวมของหน่วยงำน
 กำรทำงำนหลังเกษียณให้กับหน่วยงำนที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงำนต้น
สังกัดเดิม
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กิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อปัญหำกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 กำรนำรถรำชกำรไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลำยกรณีมีกำรเบิกค่ำน้ำมัน
 กำรนำบุคลำกรของหน่วยงำนไปใช้เพื่อกำรส่วนตัว
กลุ่มวิชำชีพที่เกี่ยวกับกำรตรวจสอบ ประเมินรำคำ และกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
 กำรหำผลประโยชน์จำกควำมไม่รู้ใ นระเบียบและข้อมูลของทำงรำชกำรของ
ประชำชนโดยเรียกรับเงินและอ้ำงว่ำจะสำมำรถช่วยให้สำมำรถเสียค่ำธรรมเนียม
ในกำรโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขำยที่ดินในรำคำที่ถูกกว่ำได้ ผู้บริหำรสถำบันกำรเงินหวัง
ก้ำวหน้ำในอำชีพ จึง ได้ร่ว มมือ และให้ค วำมช่ว ยเหลือ แก่นัก กำรเมือ งในกำรกู้
เงินในวงเงินสูง ในรูปแบบกำรประเมินรำคำหลักทรัพย์ ค้ำประกันให้สูงเกินกว่ำ
ควำมเป็นจริง
 ผู้บริหำรสถำบันกำรเงินใช้อำนำจหน้ำที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชำเสนอขำยที่ดินหรือ
บ้ำนพร้อมที่ดินในโครงกำรของตนให้แก่ลูกค้ำของสถำบันกำรเงิน เพื่อแลกกับ
ควำมสะดวกในกำรทำธุรกิจกับสถำบันกำรเงิน
 เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำษีอำกรได้เปิ ดสำนักงำนบัญชีเพื่อทำบัญชีและรับจด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัท จำกัด ซึ่งในเวลำปฏิบัติงำนกจจะเลือกให้บริกำรเฉพำะรำยที่
ตนเองได้รับประโยชน์จำกผู้เสียภำษีเท่ำนั้น
 กำรกำหนดมำตรฐำน (Specification) ในสินค้ำที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงให้บริษัทของ
ตนหรือของพวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในกำรประมูล
 กำรให้ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแก่พรรคพวก/ญำติ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ใน
กำรประมูลหรือกำรจ้ำงเหมำรวมถึงกำรปกปิดข้อมูล เช่น กำรปิดประกำศหรือ
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรล่ำช้ำ หรือพ้นกำหนดกำรยื่นใบเสนอรำคำ เป็นต้น
กลุ่มวิชำชีพอิสระ
 กำรรับงำนจำกภำยนอกจนกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ประจำ
 กำรใช้สิทธิในกำรเบิกจ่ำยยำให้กับญำติแล้วนำยำไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว
 กำรรับประโยชน์จำกระบบกำรลจอคบัตรคิวให้แก่เจ้ำหน้ำที่หรือญำติเจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำน โดยผู้มีหน้ำที่ดูแลบัตรคิวจะลจอคไว้มำกกว่ำที่หน่วยงำนกำหนดและไป
เรียกรับประโยชน์จำกบัตรคิวที่ลจอคไว้เกินเหล่ำนั้นจำกผู้รับบริกำรที่ต้องกำรลัดคิว
กลุ่มวิชำชีพที่เกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรม
 กำรเรียกรับผลประโยชน์จำกกำรอนุญำตให้คืนของกลำง เป็นต้น
กลุ่มวิชำชีพวิชำกำร
 คณะกรรมกำรตรวจรับ ผลงำนท ำหน้ำที่ เสมื อนเป็ นนำยหน้ ำให้ แ ก่บ ริษัท ที่
ปรึกษำ โดยรับรำยงำนผลกำรศึกษำมำพิจำรณำก่อนและแก้ไขในประเดจนที่คำด
ว่ำอำจถูกคณะกรรมกำรคนอื่นท้วงติง รวมถึงกำรเข้ำไปแทรกแซงกำรพิจำรณำ
ของกรรมกำรคนอื่น
3. ข้ำรำชกำรท้องถิ่น 3.1 กำรเข้ำมำดำเนินธุรกิจและเป็นคู่สัญญำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 สมำชิกสภำ/ผู้บริหำรท้องถิ่นมำดำเนินธุรกิจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ตนเป็นสมำชิก
 ญำติ/ภรรยำ (อำจไม่ได้จดทะเบียน) ของผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นคู่สัญญำหรือ
รับเหมำงำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 สมำชิกสภำ/ผู้บริหำรท้องถิ่นเข้ำไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐำนะผู้รับมอบอำนำจ
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กิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อปัญหำกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
จำกบริษัท ห้ำงร้ำน ในกำรยื่นซองประกวดรำคำ
 สมำชิกสภำ/ผู้บริหำรท้องถิ่น เป็นบุคคลร่วมเจรจำไกล่ เกลี่ยในฐำนะตัวแทน
บริษัทห้ำงร้ำน ในกรณีงำนจ้ำงเหมำมีปัญหำ
 ผู้บริหำรสภำ/ผู้บริหำรท้องถิ่นหำประโยชน์ส่วนตัวจำกกำรเกจงกำไรจำกรำคำ
ที่ดิน ทั้งในรูปของกำรใช้ข้อมูลภำยในไปซื้อ ที่ดินไว้ก่อน หรืออำจเป็นในรูปแบบที่
กำหนดที่ตั้งโครงกำรในพื้นที่ที่ตนเองมีที่ดินอยู่เพื่อขำยที่ดินของตนเองในรำคำที่
สูง
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำสัญญำเช่ำรถไปสัมมนำและดูงำนกับบริษัท ซึ่ง
เป็นของสมำชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง
 นำยกเทศมนตรีและเทศมนตรีขำยสินค้ำหรือบริกำรของบริษัทตนเองให้กับ
เทศบำล
3.2 กำรใช้งบประมำณหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนและเพื่อหำเสียง
 กำรจัดสรรงบประมำณหรือโครงกำรเข้ำไปในพื้นที่ของตนเอง
 กำรใช้ ง บประมำณรำชกำรท ำโครงกำรพร้ อ มเขี ย นป้ ำ ยและชื่ อ ของผู้ ข อ
งบประมำณ ประกำศให้ชำวบ้ำนทรำบเพื่อเป็นกำรหำเสียง
 กำรที่ ส มำชิ ก สภำท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง มี บ ทบำทในกำรอนุ มั ติ แ ละตรวจสอบกำรใช้
งบประมำณของฝ่ำยบริหำรกลับไปมีส่วนในกำรใช้งบประมำณส่งผลต่อ กำรทำ
หน้ำที่ในกำรตรวจสอบและใช้ วิจำรณญำณในกำรตัดสินใจอนุมัติเอนเอียงจำก
ควำมถูกต้องและประโยชน์สำธำรณะ เนื่องจำกต้องกำรงบที่เหลือจำกกำรแปร
ญัตติไปดำเนินกำรในเขตพื้นที่ของตน
กำรเสนอให้ค่ำน้ำร้อนน้ำชำให้แก่เจ้ำหน้ำที่เพื่อแลกกับกำรลัดคิวรับบริกำร

4. ตัวอย่ำงพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเหจนบ่อย
1. กำรนำทรัพย์สินของหน่วยงำนมำใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงำนติดต่อธุระส่วนตัว
นำรถรำชกำรไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น
2. กำรใช้อำนำจหน้ำที่ช่วยญำติหรือบุคคลอื่นให้เข้ำทำงำน
3. กำรใช้ข้อมูลของหน่วยงำนเพื่อแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทรำบมำตรฐำน
(spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในกำรประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในกำรประมูล
4. กำรรับงำนนอกแล้วก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่หน่วยงำนของตน เจ้ำหน้ำที่ของรัฐอำศัยตำแหน่งหน้ำที่
ทำงรำชกำรรับจ้ำงเป็นที่ปรึกษำโครงกำรให้บริษัทเอกชน เจ้ำหน้ำที่รัฐนำเวลำรำชกำรไปทำงำนส่วนตัว
5. กำรนำบุคคลำกรของหน่วยงำนมำใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
6. กำรรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีกำรตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์
แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น
7. กำรเข้ำทำงำนหลังออกจำกงำนเดิมโดยใช้ควำมรู้ ประสบกำรณ์ หรืออิทธิพลจำกที่เคยดำรงตำแหน่ง
มำรับงำน หรือเอำประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยทำงำนเป็นผู้บริหำรหน่วยงำนกำกับดูแล
กิจกำรโทรคมนำคม แล้วไปทำงำนในบริษัทผู้ให้บริกำรโทรศัพท์
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8. กำรลัดคิวให้กับผู้ใช้บริกำรที่คุ้นเคย
9. กำรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงำนแสวงหำประโยชน์ส่วนตน
10. กำรให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังควำมก้ำวหน้ำ หรือหวังผลประโยชน์ที่มิชอบ
11. กำรซื้อขำยตำแหน่ง กำรจ่ำยผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มำซึ่งกำร
เลื่อนระดับ ตำแหน่ง หรือควำมดีควำมชอบพิเศษ
12. กำรเพิกเฉยต่อกำรรักษำผลประโยชน์ส่วนรวม
13. กำรเรียกร้องผลตอบแทนจำกกำรใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้ำที่เพื่อส่งผลที่ เป็นคุณแก่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง
โดยไม่เป็นธรรม
14. กำรที่มีหน้ำที่ดูแลหรือจัดกำรกิจกำรหรือโครงกำรใด แล้วเข้ำมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น
15. กำรใช้ตำแหน่งหน้ำที่หำประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ใช้อำนำจ
หน้ำที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งำนรับเหมำของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดซื้อจัดจ้ำงทำสัญญำซื้ออุปกรณ์
สำนักงำนจำกบริษัทของครอบครัวตนเอง

5. แนวทำงกำรปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

กำรให้ – กำรรับของขวัญและผลประโยชน์

เนื่องจำกควำมเชื่อถือไว้วำงใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐว่ำ
จะต้องตัดสินใจและกระทำหน้ำที่ โดยยึดผลประโยชน์สำธำรณะเป็นหลักปรำศจำกผลประโยชน์ส่วนบุคคล
หำกข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทำให้มีอิทธิพลต่ อกำรตัดสินใจ
และกำรกระทำหน้ำที่ถือว่ำเป็นกำรประพฤติมิชอบ จึงเป็นกำรขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ด้วยเช่นกัน
 อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในควำมหมำยนี้
- ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมำยถึง สิ่งใดๆ หรือบริกำรใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริกำรหรือ
อื่นๆ ที่มีมูลค่ำ) ที่ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจำกเงินเดือน รำยได้ และ
ผลประโยชน์จำกกำรจ้ำงงำนในรำชกำรปกติ
- ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดสำมำรถตีค่ำตีรำคำเป็นเงิน หรืออำจไม่สำมำรถตีค่ำตีรำคำได้
- ของขวั ญที่ ส ำมำรถคิ ด รำคำได้ (Tangible gifts) หมำยรวมถึง สินค้ำบริโภค ควำมบันเทิ ง กำร
ต้อนรับให้ที่พัก กำรเดินทำง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่ำงสินค้ำ บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตร
กำนัล บัตรลดรำคำสินค้ำหรือบริกำร และเงิน เป็นต้น
- ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นรำคำไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมำยถึง สิ่งใดๆ
หรือบริกำรใดๆที่ ไ ม่ส ำมำรถคิด เป็ นรำคำที่ จะซื้อขำยได้ อำทิ เช่น กำรให้บ ริกำรส่วนตัวกำรปฏิ บัติด้ วย
ควำมชอบส่วนตน กำรเข้ำถึงประโยชน์ หรือกำรสัญญำว่ำจะให้หรือกำรสัญญำว่ำจะได้รับประโยชน์มำกกว่ำ
คนอื่นๆ
 แนวทำงกำรดำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน : กรณีกำรให้หรือรับของขวัญ
ในประมวลจริย ธรรมข้ำ รำชกำรพลเรือ น ประกำศคณะกรรมกำรป้อ งกัน และปรำบปรำมกำรทุจ ริต
แห่ง ชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ.
2543 และระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือรับ ของขวัญของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ได้
กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรให้หรือรับของขวัญและผลประโยชน์ของเจ้ำหน้ำที่ของรั ฐไว้ ซึ่งสำมำรถสรุป
แนวทำงสำคัญได้ ดังนี้
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1. เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้องไม่รับหรือถำมนำถึงกำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจำกทรัพย์สิน
อันควรได้ตำมกฎหมำย เว้นแต่กำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำดังต่อไปนี้
1.1 กำรรับ ของขวั ญหรื อประโยชน์ อื่ นใดจำกญำติ ซึ่ง ให้ โดยเสน่ห ำตำมจ ำนวนที่ เ หมำะสมตำม
ฐำนะแห่งตน
1.2 กำรรับ ของขวัญ หรือ ประโยชน์อื ่น ใดจำกบุค คลอื ่น ซึ ่ง มิใ ช่ญ ำติที ่ม ีมูล ค่ำ ในกำรรับ จำก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกำสไม่เกิน 3,000 บำท
1.3 กำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นกำรให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
2. หลั ก เกณฑ์ ก ำรรั บ ของขวั ญ หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดตำมข้ อ 1. ให้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ผู้ ซึ่ ง พ้ น จำกกำรเป็ น
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วไม่ถึง 2 ปีด้วย
3. ห้ ำ มเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ ให้ ข องขวั ญ แก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำหรื อ บุ ค คลในครอบครั ว ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำ
นอกเหนือจำกกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีกำรให้ของขวัญแก่กันโดยกำรให้ของขวัญตำมปกติประเพณีนิยมนั้น
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่ำเกิน 3,000 บำท มิได้
4. ห้ำมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เหจนเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์
อื่นใดจำกผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นกำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
ที่ให้ตำมปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีรำคำหรือมูลค่ำไม่เกิน 3,000 บำท
5. ควรใช้บัตรอวยพร กำรลงนำมในสมุด อวยพร หรือใช้บัตรแสดงควำมยินดีแ ทนกำรให้ของขวั ญ
เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรฝ่ำฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในกำรเสริมสร้ำงทัศนคติในกำรประหยัดให้
แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
 เรำจะจัดกำรอย่ำงไร
กำรจะรั บ ของขวั ญ และหรื อผลประโยชน์ใ ดๆมี ๓ ค ำถำม ที่ ใ ช้ใ นกำรตั ด สิ น ใจว่ำ จะรั บ หรือ ไม่ รั บ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ คือ 1) เรำควรรับหรือไม่ 2) เรำควรรำยงำนกำรรับหรือไม่ 3) เรำสำมำรถเกจบ
ไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
1. เรำควรรับหรือไม่
ตำมหลักกำรทำงจริยธรรมแม้ว่ำเรำจะไม่ควรรับ แต่มีหลำยโอกำสที่เรำไม่สำมำรถปฏิเสธได้หรือ
เป็นกำรรับในโอกำสที่เหมำะสมตำมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกัน
ในสังคม อย่ำงไรกจตำมมีหลำยโอกำสที่ไม่เป็นกำรเหมำะสมอย่ำงยิ่งที่จะรับ
1) ถ้ำเป็นกำรให้เงินท่ำนจะต้องปฏิเสธไม่ว่ำจะเป็นโอกำสใดๆ กำรรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สำมำรถ
เปลี่ยนกลับมำเป็นเงิน เช่น ลจอตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมและอำจเข้ำข่ำยกำรรับ
สินบน
 กำรถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจำกเงินนั้น สิ่งที่ควรนำมำเป็นเหตุผลในกำรตัดสินใจ คือ
- ทำไมเขำจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคำขอบคุณ กำรเสนอให้มีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติ
ตนหรือไม่
- ควำมประทับใจของท่ำนต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อกำรทำงำนในอนำคต
 ถ้ ำ ท่ ำ นทำงำนอยู่ ใ นกลุ่ ม เสี่ ย ง อ่ อ นไหวหรื อ อยู่ ใ นข่ ำ ยที่ ต้ อ งได้ รั บ ควำมไว้ ว ำงใจเป็ น
พิ เ ศษ เช่ น งำนตรวจสอบภำยในและงำนตรวจคุณภำพต่ำงๆ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรออกใบอนุญำตหรือ
กำรอนุมัติ/อนุญำตต่ำงๆ ท่ำนจะต้องปฏิบัติตำมนโยบำยและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มำกกว่ำบุคคลกลุ่มอื่น
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2) กำรรับ ก่อให้ เกิด กำรขัด แย้ง ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หำกกำรรับ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สำธำรณะแล้ว ผลประโยชน์ส่วนตนที่
ได้รับกลำยเป็นมีอิทธิพลต่อกำรปฏิ บัติหน้ำที่ รำชกำร หรือก่อให้เกิด ข้อสงสัยต่อสำธำรณชนว่ำเป็นกำร
ประพฤติโดยมิชอบ
กำรขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำรประพฤติมิชอบและ
กำรทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนรำชกำรควรกำหนดนโยบำยกำรรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง
โดยส่วนรำชกำร ที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้ำที่ที่เสี่ยงต่อกำรประพฤติมิชอบควรกำหนดนโยบำยด้ำนนี้ อย่ำง
เคร่งครัดมำกกว่ำหน่วยงำนอื่นๆ
หลักกำรกำรปฏิบัติงำนในภำครัฐอยู่บนพื้นฐำนที่ว่ำ “กำรกระทำและกำรตัดสินใจใดๆจะต้อง
กระทำด้วยควำมเป็นกลำงปรำศจำกกำรมีส่วนได้ส่วนเสียในกำรให้บริกำร และปกป้องผลประโยชน์ของ
สังคมไทยโดยรวม”
ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มำแสวงหำผลประโยชน์ให้กับ
องค์กรของตนหรือตนเองเหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐมี
พันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรมโดยกระทำและแสดงออกโดยยึด มำตรฐำนควำมโปร่ง ใส
ควำมพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องเที่ยงธรรมตลอดเวลำที่มีอำชีพ รับข้ำรำชกำร ไม่ว่ำ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้น จะมีค่ำเพียงเลจกน้อยกจไม่ควรรับ เพรำะก่อให้เกิดควำมรู้สึกผูกพันหรือ
พันธะกับผู้ให้ และอำจก่อให้เกิดควำมเสื่อมศรัทธำต่อประชำชน
2. เรำต้องรำยงำนหรือไม่
กำรรำยงำนกำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจำกหลักกำรต่อไปนี้
1) ธรรมชำติของผู้ให้ : พิจำรณำตำมกฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกำศคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ รวมทั้งนโยบำยของหน่วยงำน เช่น กำรห้ำมรับของขวัญหรือ
ประโยชน์จำกคู่สัญญำ/องค์กรหรือบุคคลที่กำลังจะมำทำกำรค้ำ กำรสัญญำว่ำจะให้ -รับกับองค์กรหรือ
บุคคลที่จะขอทำใบอนุญำตหรือรับกำรตรวจสอบด้ำนต่ำงๆ
2) บทบำทหน้ำที่ของท่ำนในองค์กร : ถ้ำข้ำรำชกำรนั้นๆทำงำนในขอบข่ำยที่อ่อนไหวและต้องกำร
ควำมเชื่อถือไว้ว ำงใจเป็ นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับ กำรได้ป ระโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้ง จำกระดั บ
องค์กร และระดับบุคคล อำทิเช่น งำนตรวจสอบ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง กำรให้ใบอนุญำต/ยึดใบอนุญำต ฯลฯ
ควรให้แน่ใจที่สุดว่ำตัวท่ำนและองค์กรมีควำมเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่ำหน่วยงำนของท่ำน
มิได้กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรห้ำมรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆและมิได้กำหนดให้รำยงำนกำรรับ
ของขวัญและผลประโยชน์ ท่ำนควรดำรงควำมถูกต้องด้วยกำรรำยงำนหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นๆ
หลักกำรกำรกำหนดว่ำของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรำยงำนหรือไม่ควรจะต้องให้องค์กรเกจบ
รักษำไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้ำรำชกำร ให้เทียบกับค่ำตำมรำคำตลำดโดยต้องมีค่ำน้อยกว่ำ 3,000 บำท
ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่องหลักเกณฑ์กำรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
3. เรำจะเกจบรักษำไว้เองได้หรือไม่
1) ปกติสำมำรถเกจบรักษำไว้เอง หำกมีค่ำไม่เกิน 3,000 บำท
2) หำกมีรำคำทำงกำรตลำดเกิน 3,000 บำท ส่วนรำชกำรต้องพิจำรณำตัดสินว่ำจะต้องให้เป็น
ทรัพย์สินของส่วนรำชกำรหรือไม่
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 กำรฝ่ำฝืนกฎนี้มีโทษอย่ำงไร
กำรฝ่ำฝืนนโยบำยว่ำด้วยกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นและพร้อมฝ่ำฝืนกำรปฏิบัติตำมประมวล
จริยธรรมอำจถู กลงโทษตั กเตือ น ตั ด เงิน เดื อ น จนกระทั่ ง ถึง ไล่ออกขึ้น กับ ควำมร้ ำยแรงของกำรฝ่ำฝื น
นอกจำกนั้น หำกกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆเข้ำข่ำยกำรรับสินบน ฉ้อฉลทุจริตและสำมำรถพิสูจน์
ได้ ว่ ำข้ำรำชกำรและหรือเจ้ ำหน้ำที่ ภ ำครัฐ นั้นๆรับ ของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่ง มีผลต่อควำมเป็ นธรรม
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หำกถูกตัดสินว่ำผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอำจมีส่วนร่วมใน
กำรรับโทษทำงอำญำด้วย
 กำรรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งควำมเสี่ยง
กำรรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆเป็นสำเหตุให้สำธำรณชนรับรู้ว่ำมีกำรปฏิบัติอย่ำงมีอคติ มีอิทธิพล
ต่อกำรตัด สินใจในกำรปฏิบัติห น้ำที่ รำชกำรก่อให้เกิด กำรท ำลำยควำมเชื่อถือศรัทธำของประชำชนต่อ
ภำครัฐและต่อข้ำรำชกำร กุญแจแห่งควำมเสี่ยง 2 ประกำรที่สำคัญ คือ
1. ควำมพยำยำมที่ จ ะหลบเลี่ ย งกฎเกณฑ์ โดยตี ค่ ำ รำคำของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน์ น้ อ ยกว่ ำ
ควำมเป็นจริง กำรตีค่ำรำคำต่ำกว่ำควำมเป็นจริงนั้นบุคคลอำจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่ำของขวัญ
และหรือผลประโยชน์นั้นๆมีค่ำต่ำกว่ำที่เป็นจริงเพื่อหลีกเลี่ยงกำรรำยงำน กำรกระทำดังกล่ำวนับว่ำเป็นกำร
คดโกงและหลอกลวงซึ่งเข้ำข่ำยฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม
2. กำรเพิกเฉยมองข้ำมควำมผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น
- กำรรั บ ของขวั ญและหรื อ ผลประโยชน์ ใ ดๆอำจท ำให้ ติ ด เป็ น นิ สั ย อย่ ำงรวดเรจ ว และก่ อ ให้ เกิ ด
ควำมคำดหวั งเสมอว่ ำจะได้ รั บของขวั ญและหรื อผลประโยชน์ ใดๆในกำรปฏิ บั ติ หน้ ำที่ รำชกำร ท ำให้ เกิ ด
ควำมรู้สึกชอบหรืออยำกปฏิบัติต่อผู้รับบริกำร หรือผู้รับงำน-รับจ้ำง-รับเหมำฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์โดยอิทธิพลของควำมชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ ได้ รับท ำให้มีกำรปฏิ บั ติตอบแทนเกินกว่ ำ
มำตรฐำนที่กำหนด ในสถำนกำรณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้ำง ผู้รับเหมำ และหรือผู้รับจัดซื้ออำจรับรู้ผิดพลำดและเข้ำใจว่ำ
กำรรับจ้ ำงต่ำงๆไม่ ต้องท ำในระดั บมำตรฐำนหรือลดคุณค่ำกำรบริกำร นอกจำกนั้นหำกเกิดกำรปฏิ บัติเป็ น
วัฒนธรรมกำรทำงำนขององค์กร ข้ำรำชกำรและหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “กำรรับรำงวัล”
จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่และละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยควำมรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่ำเป็นกำรรับสินบน
- กำรแสวงหำเหตุ ผลเพื่ อบิด เบือนควำมจริง มีแ นวโน้ มที่ เป็ นไปได้ มำกที่ เรำจะรับ ของขวัญและ
ผลประโยชน์ โดยเฉพำะสิ่งที่ถูกใจเรำ บุคคลอำจสงสัยว่ำกำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ ใดๆ ถือได้ว่ำ
เป็นควำมผิด แต่ผู้รับมักจะหำเหตุผลเข้ำข้ำงตนเองดังนี้
“ฉันรู้ว่ำไม่ควรรับของดังกล่ำว แต่ด้วยมำรยำทจึงไม่กล้ำจะปฏิเสธน้ำใจหรือหำกไม่รับจะเป็นกำร
ทำลำยสัมพันธภำพระหว่ำงผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง”
“คนอื่นๆ กจทำเช่นนี้ ทำไมฉันจะทำบ้ำงไม่ได้”
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลำนอกเวลำรำชกำรทำงำน ดังนั้นมันเป็นกำรยุติธรรมที่เรำจะได้รำงวัลผลประโยชน์
พิเศษบ้ำง”
“เพรำะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู้บังคับบัญชำจึงชมฉันและเป็นเรื่องธรรมดำที่ฉันมักเป็นคน
แรกเสมอที่ได้รับโอกำสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนำ”
“มัน เป็น แค่ต ัว อย่ำ งฟรีใ ห้ท ดลองใช้แ ละฉัน กจไ ม่คิด ว่ำ หน่ว ยงำนของฉัน จะสั่ง สิน ค้ำ ชนิด นี้
แม้ว่ำฉันจะให้คำแนะนำกจตำม”
“ฉันไม่เหจนมีกฎระเบียบใดๆเกี่ยวกับกำรให้ของขวัญ ดังนั้นฉันกจไม่ได้ฝ่ำฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ”
ท่ ำ นต้ อ งระลึ ก อยู่ เ สมอว่ ำ เหตุ ผ ลที่ ท่ ำ นใช้ ก ล่ ำ วอ้ ำ งเช่ น นี้ ไม่ ส ำมำรถปกป้ อ งท่ ำ นจำกกำรถู ก
ดำเนินกำรทำงวินัยหำกกำรกระทำของท่ำนเป็นกำรกระทำที่มิชอบ
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 สถำนกำรณ์ตัวอย่ำง
หน่วยงำนภำครัฐหนึ่งส่งนักทรัพยำกรบุ คคลที่ทำหน้ำที่จัดซื้อจัดจ้ำง (HR procurement) ให้เข้ำร่วม
สัมมนำด้ำนทรัพยำกรบุคคล เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นได้รับรำงวัลมูลค่ำ 7,000 บำท จำกกำรเป็นผู้เข้ำร่วมสัมมนำ
ที่มีบุค ลิ กเป็ น Personnel planner ซึ่ง บริจำคโดยโรงงำนผลิตสินค้ำที่ เป็นคู่ค้ำกับ หน่วยงำน เจ้ำหน้ำที่
ได้เกจบของรำงวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รำยงำนหน่วยงำนเนื่องจำกคิดว่ำเป็นรำงวัลที่ต นชนะจำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมกำรสัมมนำ
ผู้บังคับบัญชำตระหนักถึงควำมหมำยที่อำจแอบแฝงมำจำกกำรให้ และตัดสินใจว่ำจะต้องมีกำรรำยงำน
ของรำงวัล นั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงำน โดยให้เหตุผลว่ำกำรปรำกฏตัวของเขำในกำรเข้ำร่วม
สัมมนำเป็นเพรำะได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน ดังนั้นเป็นควำมชอบธรรมของหน่วยงำนที่จะตัดสินว่ำ
จะจั ด กำรอย่ ำ งไรกั บ รำงวั ล ชิ้ น นี้ เ นื่ อ งจำกรำคำของรำงวั ล และบทบำทในหน้ ำ ที่ มี ค วำมเสี่ ย งในเรื่ อ ง
ผลประโยชน์ทับซ้อน ในที่สุดเจ้ำหน้ำที่จึงถูกขอร้องให้สละรำงวัลแก่หน่วยงำนเพื่อใช้ประโยชน์ตำมควำม
เหมำะสม
 โมเดลสำหรับกำรตัดสินใจ
ประเดจนกำรตัดสินใจ
เจตนำรมณ์ : อะไรเป็นเจตนำของกำรให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบหรือนโยบำยอะไรที่เกี่ยวกับกำรให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
ควำมเปิดเผย : มีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชนเพียงใด
คุณค่ำ : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่ำรำคำเท่ำใด
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับกำรรับของขวัญหรือไม่ และมีอะไรบ้ำง
อัตลักษณ์ : ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพื่ออะไร
เวลำและโอกำส : เวลำและโอกำสในกำรให้ คืออะไร
 บทสรุป
ควำมเชื่อถือไว้วำงใจและจริยธรรมเป็นรำกฐำนของกำรบริหำรภำครัฐที่ดี เมื่อท่ำนเป็นข้ำรำชกำรและ
หรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐไม่ว่ำจะสังกัดหน่วยงำนใดท่ำนถูกคำดหวังให้ปฏิบัติหน้ำที่และตัดสินใจโดยปรำศจำก
อคติ ท่ ำนถูกคำดหวัง ไม่ใ ห้ แ สวงหำรำงวัลหรือผลประโยชน์ในรูป แบบใดๆนอกเหนือจำกเงินเดื อนและ
ผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ แม้ว่ำนโยบำยของหน่ว ยงำนหลำยแห่ง จะอนุญ ำตให้รับ ของขวัญ ได้ ซึ่ง ถือ ว่ำ
เป็น ของที่ร ะลึก ในโอกำสที่ เ หมำะสม แต่อย่ำงไรกจตำมควรมีขอบเขตในกำรรับเสมอ กำรฝ่ำฝืนขอบเขต
ด้วยกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมำะสมจะนำไปสู่ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตและทำลำยชื่อเสียงของ
ท่ำนรวมทั้งองค์กรของท่ำนเอง
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บทที่ 3
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืน
บทบัญญัติ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตพ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

19

1. แนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติ พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มำตรำ ๑๐๐
องค์ประกอบของกฎหมำย
ห้ำมดำเนินกิจกำรที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม
ตำมมำตรำ ๑๐๐ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งได้บัญญัติห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดดำเนินกิจกำร ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ทำกับหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอำนำจกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วน หรือบริษัทเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของ
รั ฐ ซึ่ ง เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ นั้ น ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ใ นฐำนะที่ เ ป็ น เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ มี อ ำนำจ ก ำกั บ ดู แ ล ควบคุ ม
ตรวจสอบ
(๓) กำรรับสั มปทำน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ
รั ฐ วิ ส ำหกิ จ หรื อ รำชกำรส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ เข้ ำ เป็ น คู่ สั ญ ญำกั บ หน่ ว ยรำชกำร หน่ ว ยงำนของรั ฐ
รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมหรือเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วน หรือบริษัทที่รับสัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำ
ในลักษณะดังกล่ำว
(๔) เข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะกรรมกำร ที่ปรึกษำ ตัวแทน พนักงำน หรือลูกจ้ำงในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยู่ภำยใต้กำรกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้น
สังกัดอยู่ หรือได้ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นผู้ได้รับมอบหมำย ซึ่งโดยสภำพของผลประโยชน์ของธุรกิจ
ของเอกชนนั้นอำจจะมีกำรขัดแย้งต่อประโยชน์ทำงรำชกำรหรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้น

กำรกระทำของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่ต้องห้ำมตำมกฎหมำย
(๑) เป็นคู่สัญญำ หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในตำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่น ได้เข้ำมำทำสัญญำกับหน่วยงำนรัฐ มีฐำนะเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ อัน
เป็นสัญญำที่จะต้องดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
(๒) กำรมีส่วนได้เสียในสัญญำ หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในตำแหน่งนำยกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่น จะต้องมีเจตนำประสงค์จะให้ตนได้รับประโยชน์หรือเลือกประโยชน์
ให้กับบุคคลอื่น โดยกำรใช้อำนำจหน้ำที่เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับสัญญำนั้นหรือกำรเข้ำไปดำเนินกิจกำรใดๆ
เพือ่ เป็นกำรป้องกันในกรณี ที่ตนอำจจะต้องเสียประโยชน์หรือได้รับควำมเสียหำย
(๓) กำรเป็ น หุ้ น ส่ ว นในห้ ำ งหุ้ น ส่ ว น หมำยถึ ง กำรที่ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ ในต ำแหน่ ง ที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช.กำหนดได้ร่วมกันลงทุนในห้ำงหุ้นส่วน ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจด
ทะเบียน หรือห้ำงหุ้นส่ วนจำกัด เป็นต้น และได้เข้ำมำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ โดยปฏิบัติ
หน้ำที่ในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเจตนำที่จะเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น
(๔) กำรถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท หมำยถึ ง กำรที่ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ ในต ำแหน่ ง นำยกรั ฐ มนตรี
รัฐมนตรี ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่น ได้เข้ ำไปลงทุนโดยมีหุ้นในบริษัท ตำมทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มี
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เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้นได้เข้ำมำเป็นคู่สัญญำ กับหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในตำแหน่งมี
อำนำจ กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ

(๕) รั บ สั ม ปทำน หรื อ คงไว้ ซึ่ ง สั ม ปทำน หรื อ เข้ ำ ไปเป็ น คู่ สั ญ ญำอั น มี ลั ก ษณะเป็ น กำร
ผูกขำดเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น หรือในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท ที่รับสัมปทำน
สัญญำสัมปทำน หมำยถึง สัญญำที่เอกชนได้รับอนุญำตจำกรัฐให้ดำเนินจกำรต่ำงๆแทน
ดังต่อไปนี้
 สัญญำที่รัฐอนุญำตให้เอกชนจัดทำบริกำรสำธำรณะ
 สัญญำที่รัฐให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ
 สัญญำที่รัฐให้เอกชนแสวงหำประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ
กำรรับสัมปทำนจำกรัฐ หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในตำแหน่งเข้ำเป็นคู่สัญญำ
กับรัฐ และทำสัญญำรับสั มปทำนในสถำนะเอกชน อันมีลักษณะเป็ นกำรผูกขำดตัดตอน ไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อม
(๖) เป็นกรรมกำร ที่ปรึกษำในธุรกิจเอกชน หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในตำแหน่งเข้ำไปมี
ส่วนได้เสียในฐำนะเป็นกรรมกำรหรือที่ปรึกษำในธุรกิจเอกชน
(๗) ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในตำแหน่งนำยกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่น ได้ ทำกำรเป็นตัวแทน กับตัวกำรที่เป็นเอกชนในธุรกิจเอกชนอันเป็น
หน้ำที่ของตัวแทนในธุรกิจเอกชน
(๘) ในฐำนะพนัก งำนหรื อลู ก จ้ำ งในธุ ร กิจ เอกชน หมำยถึ ง กำรที่เ จ้ ำหน้ ำ ที่ข องรั ฐ ใน
ตำแหน่งนำยกรัฐมนตรี ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่นได้เข้ำไปเป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงในธุรกิจเอกชน

ข้อห้ำมสำหรับคู่สมรส (ภริยำหรือสำมี) ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ต้องห้ำมดำเนิน กิจกำรที่
เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ได้บัญญัติ
ห้ ำมมิ ให้ เจ้ ำหน้ ำที่ ของรั ฐด ำเนิ นกิ จกำรใดๆ ที่ เป็ นกำรขั ดกั นระหว่ ำงผลประโยชน์ ส่ วนบุ คคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม บทบัญญัติดังกล่ำวยังบังคับไปถึงคู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (ภริยำหรือสำมี) ด้วย
โดยมีข้อห้ำม ดังต่อไปนี้
(1) ห้ำมคู่สมรส (ภริยำ หรือสำมี) ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเป็นคู่สัญญำ หมำยถึง กำรห้ำมคู่
สมรสของ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในตำแหน่งเข้ำมำเป็นคู่สัญญำโดยตรงกับหน่วยงำนที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้
นั้นปฏิบัติหน้ำที่ ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอำนำจ กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
(2) ห้ำมคู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่มีส่วนได้เสียในสัญญำ หมำยถึง กำรที่คู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่
ใน ตำแหน่งได้อำศัยอำนำจหน้ำที่โดยมีเจตนำหรือควำมประสงค์ที่จะให้ตนได้รับประโยชน์ หรือเอื้อ
ประโยชน์ต่อบุคคลอื่นๆโดยกำรใช้อำนำจหน้ำที่ของคู่สมรสไปดำเนินกิจกำรใดๆในสัญญำ
(3) ห้ำมคู่สมรส (ภริยำหรือสำมี ) ของเจ้ำหน้ำที่รัฐเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วน หมำยถึง
กำรที่ คู่ สมรสของเจ้ ำหน้ำที่ รัฐได้ล งทุนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน ห้ำง
หุ้นส่วนจำกัด และได้เข้ำมำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนรัฐ
(4) ห้ำมคู่สมรส (ภริยำหรือสำมี) ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในตำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่นถือหุ้นในบริษัท หมำยถึง กำรที่คู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเข้ำไปลงทุนโดยกำรมี
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หุ้นในบริษัทตำมทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้นได้เข้ำมำเป็นคู่สัญญำกับ
หน่วยงำนของรัฐ
(5) ห้ ำ มคู่ ส มรส (ภริ ย ำหรื อ สำมี ) ของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ รั บ สั ม ปทำน หรื อ คงถื อ ไว้ ซึ่ ง
สัมปทำน หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำอันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นหุ้นส่วนที่
ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วน หรือบริษัทที่ได้รับสัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว
(6) ห้ำมคู่สมรส (ภริยำหรือสำมี ) ของเจ้ำหน้ำที่รัฐในต ำแหน่งนำยกรัฐ มนตรี รัฐ มนตรี
ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่นเข้ำไปมี ส่วนได้เสียในฐำนะต่ำงๆเป็นกรรมกำร เป็นที่ปรึกษำ ตัวแทน พนักงำน
หรือลูกจ้ำงในธุรกิจเอกชนซึ่งอยู่ภำยใต้ กำรกำกับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐที่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่ หรือปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภำพผลของ
ธุรกิจเอกชนนั้นอำจขัดแย้งกับประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ของทำงรำชกำร หรือกระทบต่อควำมมี
อิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น

แนวทำงกำรปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ำฝืนบทบัญญัติ มำตรำ ๑๐๐
๑. กำรเตรียมตัวก่อนเข้ำสู่ตำแหน่งก่อนเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ บุคคลนั้นจะต้อง ตรวจสอบ
ตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ว่ำได้มีกำรดำเนินกิจกำรใดๆบ้ำงในขณะที่ตนเองได้อยู่ใน
สถำนะของเอกชน ที่ได้ทำธุรกิจหรือทำกำรค้ำไว้กับรัฐ โดยจะต้องตรวจสอบกำรเป็นคู่สัญญำกับรัฐ
กำรรับสัมปทำนจำกรัฐ หรือกำรเป็นกรรมกำรผู้จัดกำร กำรถือหุ้น หรือกำรเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำรในห้ำง
หุ้นส่ วนต่ำงๆ ว่ำมีห รือไม่ และจะต้องสำรวจกิจกำรต่ำงๆของคู่สมรสรวมไปถึงศึกษำกำหมำยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทรำบก่อนเข้ำสู่ตำแหน่งว่ำจะต้องดำเนินกำรต่ำงๆเกี่ยวกับกิจกำรธุรกิจนั้นอย่ำงไร มิ
ให้ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมำย
๒. กำรปฏิบัติหน้ำที่หรือกำรดำรงตำแหน่งในระหว่ำงที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ในตำแหน่ง
นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ดำรงตำแหน่งตำมข้ำงต้นจะต้องไม่ดำเนิน
กิจกำรใดๆที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมตำมที่กำหนดไว้ใน
มำตรำ ๑๐๐ แห่งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และกำร
ทำควำมเข้ำใจกับคู่สมรสในหลักกำรของกฎหมำยได้แล้ว หรือเกิดกำรเข้ำใจที่ไม่ถูกต้องอำจจะเป็นกำร
ดำเนินกำรที่เป็นกำรต้องห้ำมตำมกฎหมำย กล่ำวคือแม้ตนเองจะมิได้กระทำกำรที่กฎหมำยบั ญญัติว่ำ
เป็นควำมผิดแต่ละเลย ไม่ใส่ใจกับกำรดำเนินกำรของคู่สมรส ทำให้คู่สมรสดำเนินกิจกำรต่ำงๆตำมที่
กฎหมำยห้ำมไว้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นจะต้องได้รับโทษทำงอำญำที่เกิดจำกกำรกระทำของคู่สมรส โดย
จะต้องถูกระวำงโทษจำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วแต่กรณี
๓. กำรดำเนินกิจกำรในภำยหลังพ้นจำกตำแหน่ง (พ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐยังไม่ถึง
สองปี) มำตรำ ๑๐๐ แห่งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ได้
บัญญัติห้ำมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมิให้ดำเนินกิจกำรที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยห้ำมดำเนินกำรนั้นต่อไปอีกเป็นเวลำสองปีนับแต่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้น
จำกตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในตำแหน่งนั้นๆแล้วกำรห้ำมในส่วนนี้ได้ห้ำมกำรดำเนินกิจกำรของคู่
สมรสของเจ้ำหน้ำที่รัฐไว้ด้วย
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บทที่ 4
กฎหมายสาคัญที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และบทลงโทษ
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ยชน์ทับซ้อนและบทลงโทษ
ลำดับ
1.

กฎหมำย
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

ผู้ถูกบังคับใช้

บทลงโทษ

มำตรำ ๑๒๓/๒ ผู้ใดเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต่ำงประเทศ
หรื อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข ององค์ ก ำรระหว่ ำ งประเทศ เรี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำ
กำรหรือไม่กระทำกำรอย่ำงใดในตำแหน่งไม่ว่ำกำรนั้นจะชอบหรือมิชอบ
ด้วยหน้ำที่ต้องระวำงโทษจำคุกตั้งแต่ห้ำปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบำทถึงสี่แสนบำท หรือประหำรชีวิต

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

ระวำงโทษจำคุกตั้งแต่ห้ำปี ถึงยี่สิบ
ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบำทถึงสี่แสน
บำทหรือประหำรชีวิต

มำตรำ ๑๒๓/๓ ผู้ใดเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต่ำงประเทศ
หรือเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรระหว่ำงประเทศกระทำกำรหรือไม่กระทำกำร
อย่ำง ใดในต ำแหน่ง โดยเหจ นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่ง ตนได้
เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งนั้น ต้องระวำง
โทษจำคุกตั้งแต่ห้ำปีถึงยี่สิบปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสน
บำทถึงสี่แสนบำท

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

ระวำงโทษจำคุกตั้งแต่ห้ำปีถึงยี่สิบ
ปี หรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้ง
แต่หนึ่งแสนบำทถึงสี่แสนบำท

มำตรำ ๑๒๓/๔ ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นกำรตอบแทนในกำรที่จะจูงใจหรือได้จูงใจ เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต่ำงประเทศ หรือเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรระหว่ำงประเทศ
โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมำยหรือโดยอิทธิพลของตน ให้กระทำกำรหรือไม่
กระทำกำรในหน้ำที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ต้องระวำงโทษจำคุก
ไม่เกินห้ำปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บุคคลทั่วไป

ระวำงโทษจำคุกไม่เกินห้ำปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำทหรือทั้งจำ
ทั้งปรับ

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ลำดับ

กฎหมำย
มำตรำ ๑๒๓/๕ ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่ำจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต่ำงประเทศ หรือเจ้ำหน้ำที่ของ
องค์กำรระหว่ำงประเทศ เพื่อจูงใจให้กระทำกำร ไม่กระทำกำร หรือประวิง
กำรกระทำอันมิชอบด้วยหน้ำที่ ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในกรณีที่ผู้กระทำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง
กับนิติบุคคลใดและกระทำไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคล
ดังกล่ำวไม่มีมำตรกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพื่อป้องกันมิให้มีกำรกระทำ
ควำมผิ ดนั้ น นิ ติ บุค คลนั้น มี ค วำมผิ ด ตำมมำตรำนี้ และต้ อ งระวำงโทษ
ปรับตั้งแต่หนึ่งเท่ำแต่ไม่เกินสองเท่ำของค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์
ที่ได้รับ
บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตำมวรรคสอง ให้หมำยควำมถึง
ลูกจ้ำง ตัวแทน บริษัทในเครื อ หรือบุคคลใดซึ่งกระทำกำรเพื่อหรือในนำม
ของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่ำจะมีอำนำจหน้ำที่ในกำรนั้นหรือไม่กจตำม

2.

พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
มำตรำ 100 ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดดำเนินกิจกำรดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ทำกับหน่วยงำนของรัฐที่
เจ้ ำหน้ำ ที่ ของรั ฐ ผู้นั้ นปฏิ บัติ หน้ ำ ที่ ใ นฐำนะที่ เ ป็ นเจ้ำ หน้ำ ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง มี
อำนำจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้ำเป็นคู่สัญญำ
กั บหน่ วยงำนของรั ฐที่ เจ้ ำหน้ ำที่ ของรั ฐผู้ นั้ นปฏิ บั ติ หน้ ำที่ ในฐำนะที่ เป็ น
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอำนำจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี
(๓) รั บ สั ม ปทำนหรื อ คงถื อ ไว้ ซึ่ ง สั ม ปทำนจำกรั ฐ หน่ ว ยรำชกำร

ผู้ถูกบังคับใช้
บุคคลทั่วไป

25
บทลงโทษ
ระวำงโทษจำคุกไม่เกินห้ำปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำทหรือทั้งจำ
ทั้งปรับ

เจ้ ำหน้ ำที่ ขอ ง รั ฐที่ ค ณะกร รมกำ ร เป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่
ป.ป.ช. ประกำศกำหนดตำแหน่ง (ปัจจุบัน จำคุกไม่เกินสำมปีหรือปรับไม่เกิน
กำหนดตำแหน่งนำยกรัฐมนตรีรัฐมนตรี ) หกหมืน่ บำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กำรกระท ำของคู่ สมรสให้ ถื อว่ ำเป็ นกำร
กระทำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ลำดับ

26

กฎหมำย
หน่ ว ยงำนของรั ฐ รั ฐ วิ ส ำหกิ จ หรื อ รำชกำรส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ เข้ ำ เป็ น
คู่สัญญำกับรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำร
ส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่ำโดยทำงตรง
หรือทำงอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับ
สัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว
(๔) เข้ ำ ไปมี ส่ ว นได้ เ สี ย ในฐำนะเป็ น กรรมกำร ที่ ป รึ ก ษำ ตั ว แทน
พนั ก งำนหรื อ ลู ก จ้ ำ งในธุ ร กิ จ ของเอกชนซึ่ ง อยู่ ภ ำยใต้ ก ำรก ำกั บ ดู แ ล
ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
อยู่ ห รื อ ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ใ นฐำนะเป็ น เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง โดยสภำพของ
ผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอำจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม
หรือประโยชน์ทำงรำชกำร หรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น
เจ้ ำหน้ำที่ ของรัฐ ต ำแหน่ง ใดที่ ต้องห้ำมมิ ให้ด ำเนิน กิจกำรตำม
วรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนดโดยประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำ
ให้นำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐตำมวรรคสอง โดยให้ถือว่ำกำรดำเนินกิจกำรของคู่ สมรสดังกล่ำว
เป็นกำรดำเนินกิจกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

ผู้ถูกบังคับใช้

บทลงโทษ

มำตรำ 103 ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดจำกบุคคลนอกเหนือจำกทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย
หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดย อำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย เว้น
แต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำ ตำมหลักเกณฑ์
และจำนวนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

เป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่
จำคุกไม่เกินสำมปีหรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ลำดับ
3.

กฎหมำย
ใดของผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดย
อนุโลม
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
ข้อ 3 ข้ำรำชกำรต้องยึด มั่นในจริยธรรมและยืนหยัด กระท ำในสิ่ง ที่
ถูกต้องและเป็นธรรม โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้
(3) ต้องรำยงำนกำรดำรงตำแหน่งทั้งที่ได้รับค่ำตอบแทนและไม่ได้รับ
ค่ำตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิ จ องค์กำรมหำชน
รำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นของรัฐ และกิจกำรที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ต่อ
หั ว หน้ ำ ส่ ว นรำชกำรและคณะกรรมกำรจริ ย ธรรม ในกรณี ที่ ก ำรด ำรง
ต ำแหน่ง นั้นๆอำจขัด แย้ง กับ กำรปฏิ บั ติหน้ ำที่ หรือ อำจท ำให้ก ำรปฏิ บั ติ
หน้ำที่เสียหำย
ข้อ 5 ข้ำรำชกำรต้ องแยกเรื่องส่วนตัว ออกจำกต ำแหน่ง หน้ ำที่ แ ละ
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติ เหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน โดย
อย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้
(1) ไม่นำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีอยู่ต่อบุคคลอื่น ไม่ว่ำจะเป็นญำติ
พี่ น้ อ ง พรรคพวก เพื่ อ นฝู ง หรื อ ผู้ มี บุ ญ คุ ณ ส่ ว นตั ว มำประกอบกำรใช้
ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่ำง
จำกบุคคลอื่นเพรำะชอบหรือชัง
(2) ไม่ใช้เวลำรำชกำร เงิน ทรัพย์สิน บุคลำกร บริกำร หรือสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกของทำงรำชกำรไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น
เว้นแต่ได้รับอนุญำตโดยชอบด้วยกฎหมำย
(3) ไม่กระท ำกำรใด หรือด ำรงต ำแหน่ง หรือปฏิบัติกำรใดในฐำนะ
ส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดควำมเคลือบแคลงหรือสงสัยว่ำจะขัดกับประโยชน์
ส่วนรวมที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่
ในกรณีมีควำมเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้ำรำชกำรนั้นยุติกำรกระทำ

27

ผู้ถูกบังคับใช้

บทลงโทษ

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พนักงำน
รำชกำร และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำรพล
เรือน

ผิดวินัยและถอดถอนออกจำก
ตำแหน่ง กรณีผู้ดำรงตำแหน่ง
ระดับสูงและนักกำรเมืองระดับชำติ
กระทำผิดจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พนักงำน
รำชกำร และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำรพล
เรือน

ผิดวินัยและถอดถอนออกจำก
ตำแหน่ง กรณีผู้ดำรงตำแหน่ง
ระดับสูงและนักกำรเมืองระดับชำติ
กระทำผิดจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ลำดับ

28

กฎหมำย
ผู้ถูกบังคับใช้
ดั ง กล่ ำ วไว้ ก่ อ น แล้ ว แจ้ ง ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำ หั ว หน้ ำ ส่ ว นรำชกำรและ
คณะกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำ เมื่อคณะกรรมกำรจริยธรรมวินิจฉัยเป็น
ประกำรใดแล้วจึงปฏิบัติตำมนั้น
(4) ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงำนโดยตรงหรือหน้ำที่อื่น
ในรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำนของรัฐ ข้ำรำชกำร
ต้องยึด ถื อประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็ นหลัก ในกรณี ที่ มีค วำมขัด แย้ ง
ระหว่ำงประโยชน์ของทำงรำชกำร หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วน
ตนหรือส่วนกลุ่ม อันจำเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขำดต้องยึดประโยชน์ของทำง
รำชกำรและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
ข้อ 6 ข้ำรำชกำรต้องละเว้นจำกกำรแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอำศัย ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พนักงำน
ตำแหน่งหน้ำที่ และไม่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วน รำชกำร และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำรพล
จนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้
เรือน
(1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับ
ซึ่งของขวัญแทนตนหรือญำติของตน ไม่ว่ำก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือ
ปฏิบัติหน้ำที่ไม่ว่ำจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือไม่กจ
ตำม เว้นแต่เป็นกำรให้โดยธรรมจรรยำ หรือเป็นกำรให้ตำมประเพณีหรือ
ให้แก่บุคคลทั่วไป
(2) ไม่ใช้ตำแหน่ง หรือกระทำกำรที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด
เพรำะมีอคติ
(3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงกำร กำรดำเนินกำร หรือกำรทำนิติกรรม
หรือสัญญำ ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมำยหรือประมวลจริยธรรมนี้
ข้อ 7 ข้ำรำชกำรต้องเคำรพและปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำย ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พนักงำน
อย่ำงตรงไปตรงมำ โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้
รำชกำร และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำรพล

บทลงโทษ

ผิ ด วิ นั ย และถอดถอนออกจำก
ต ำแหน่ ง กรณี ผู้ ด ำรงต ำแหน่ ง
ระดับสูงและนักกำรเมืองระดับชำติ
กระทำผิดจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง

ผิ ด วิ นั ย และถอดถอนออกจำก
ต ำแหน่ ง กรณี ผู้ ด ำรงต ำแหน่ ง

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ลำดับ

กฎหมำย
(4) ไม่เลี่ยงกฎหมำย ใช้หรือแนะนำให้ใช้ช่องว่ำงของกฎหมำยที่อยู่ใน เรือน
ควำมรับผิดชอบของตนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และต้องเร่งแก้ไข
ช่องว่ำงดังกล่ำวโดยเรจว
(5) ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอำศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือ
ประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอื่นอันเป็นกำรเลี่ยงกฎหมำย หรือใช้ชื่อบุคคลอื่น
ถือครองสิ่งดังกล่ำวแทนตนเพื่อปกปิดทรัพย์สินของตน
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บทลงโทษ
ระดับสูงและนักกำรเมืองระดับชำติ
กระทำผิดจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง

ข้อ 8 ข้ำรำชกำรต้องปฏิ บัติหน้ำที่ ด้ วยควำมเที่ ยงธรรม เป็ นกลำง ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พนักงำน
ทำงกำรเมือง ให้บริกำรแก่ประชำชนโดยมีอัธยำศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติ รำชกำร และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำรพล
โดยไม่เป็นธรรม โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้
เรือน
(5) ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญำติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง
หรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรมไม่เหจนแก่หน้ำ
ผู้ใด

ผิ ด วิ นั ย และถอดถอนออกจำก
ต ำแหน่ ง กรณี ผู้ ด ำรงต ำแหน่ ง
ระดับสูงและนักกำรเมืองระดับชำติ
กระทำผิดจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง

ข้อ 9 ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำง ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พนักงำน
รำชกำรอย่ำ งเคร่ง ครัด และรวดเรจ ว ไม่ถ่ วงเวลำให้ เนิ่ นช้ ำ และใช้ ข้อ มู ล รำชกำร และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำรพล
ข่ำวสำรที่ได้มำจำกกำรดำเนินงำนเพื่อกำรในหน้ำที่ และให้ข้อมูลข่ำวสำร เรือน
แก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ์ และไม่บิดเบือนข้อเทจจจริ ง
โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้
(1) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มำจำกกำรดำเนินงำนไปเพื่อกำรอื่น อันไม่ใช่กำร
ปฏิบัติหน้ำที่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น

ผิ ด วิ นั ย และถอดถอนออกจำก
ต ำแหน่ ง กรณี ผู้ ด ำรงต ำแหน่ ง
ระดับสูงและนักกำรเมืองระดับชำติ
กระทำผิดจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แ น ว ป ฏิ บั ติ

1 0
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รมข้ำรำชกำรพลเรือน
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน ได้กำหนดแนวทำงให้ข้ำรำชกำรประพฤติปฏิบัติ รวม
10 ประกำร สรุปได้ดังนี้
(1) ข้ำรำชกำรต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรม
(2) ข้ำรำชกำรต้องมีจิตสำนึกที่ดี และควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
รวดเรจว โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้
(3) ข้ำรำชกำรต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน
(4) ข้ำรำชกำรต้องละเว้นจำกกำรแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอำศัยตำแหน่งหน้ำที่ และไม่กระทำ
กำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม
(5) ข้ำรำชกำรต้องเคำรพและปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญ และกฎหมำยอย่ำงตรงไปตรงมำ
(6) ข้ ำรำชกำรต้ องปฏิ บั ติ หน้ ำที่ ด้ วยควำมเที่ ยงธรรม เป็ นกลำงทำงกำรเมื อง ให้ บริ กำรแก่
ประชำชนโดยมีอัธยำศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
(7) ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด และ
รวดเรจว ไม่ถ่วงเวลำให้เนิ่นช้ำ และใช้ข้อมูลข่ำวสำรที่ได้มำจำกกำรดำเนินงำนเพื่อกำรในหน้ำที่ และให้
ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ์ และไม่บิดเบือนข้อเทจจจริง
(8) ข้ำรำชกำรต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำคุณภำพและมำตรฐำนแห่งวิชำชีพ โดยเคร่งครัด
(9) ข้ำรำชกำรต้องยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(10) ข้ำรำชกำรต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรดำรงตน รักษำชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของรำชกำร
โดยรวม

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

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

ส่งเรื่อง

ไม่ฝ่ำฝืนประมวล
จริยธรรม

ยุติเรื่อง

หัวหน้ำส่วนรำชกำร
- โทษทำงวินัย
สั่งกำร

รำยงำน

กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม
(ประมวลเรือ่ ง สืบสวนและสรุป
ข้อเทจจจริง ข้อกฎหมำย และ
ควำมเหจน)

- ว่ำกล่ำวตักเตือน
ฝ่ำฝืนประมวล
จริยธรรม

- ทำทัณฑ์บน
- ให้รับกำรพัฒนำ

 ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1. เมื่อพบเหจนว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐคนใดมีพฤติกรรมที่นำไปสู่กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีกำรฝ่ำฝืน
ประมวลจริยธรรม สำมำรถร้องเรียนหรือแจ้ง ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือคณะกรรมกำรจริยธรรม
พิจำรณำได้
2. คณะกรรมกำรจริยธรรมและหัวหน้ำส่วนรำชกำรได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วจะสั่งกำรไปยังกลุ่มงำน
คุ้มครองจริยธรรมให้ดำเนินกำรสืบสวน รวบรวมและสรุปข้อเทจจจริง รวมทั้งข้อกฎหมำยและควำมเหจน
ต่ำงๆ แล้วรำยงำนต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำตัดสิน
3. หัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำและวินิ จฉัยแล้วหำกเป็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมจริง หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรจะสั่งกำรให้มีกำรลงโทษทำงวินัย ว่ำกล่ำวตักเตือน ทำทัณฑ์บน ให้รับกำรพัฒนำ แล้วแต่
กรณีหรือหำกวินิจฉัยแล้วกำรกระทำนั้นไม่ฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม กจให้สั่งยุติเรื่อง

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
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บรรณำนุกรม
กำรจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยำบำลปำกพะยูน สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง
ได้จัดทำตำมแนวทำงของสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต แห่งชำติ (ป.ป.ช.)
โดยมีกฎหมำย ระเบียบ และแนวทำงในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
- ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 3)
ประมวลกฎหมำยอำญำ
- ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่รัฐ พ.ศ. 2544
ควำมหมำยและแนวทำงในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อน อ้ำงอิงจำก
วิจัยของมหำวิทยำลัยเกริก
บทควำมทำงวิชำกำร ในวำรสำรจุลนิติ ก.ย. - ต.ค. 2552
บรรดำนักวิชำกำรต่ำงๆ เช่น ดร. วิทยำกร เชียงกูล , ผำสุก พงศ์ไพจิตร
หนังสือนักกำรเมืองไทย : จริยธรรมผลประโยชน์ทับซ้อนกำรคอร์รัปชัน โดย ศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
คู่มือ : กำรพัฒนำและส่ งเสริมกำรปฏิ บัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนสำหรับคณะกรรมกำร
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