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คานา
เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่เกิดขึ้นในระบบราชการยุคปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเกิดจากผลประโยชน์
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว กับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการดารงตาแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือที่เราเรียก
กันว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” จึงถือได้ว่าปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการทุจริตจริยธรรมด้วยการใช้
อานาจในตาแหน่งหน้าที่ ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจ ของเจ้าหน้าที่รัฐ และความเป็นธรรมจนส่งผล
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทาให้ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและ
สังคมต้องสูญเสียไป ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงิน และทรัพยากรต่าง ๆ คุณภาพการให้บริการ ความเป็น
ธรรม ในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่นๆด้วย
ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา การมีผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ เป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งมีบทบาท
สาคัญในการกากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้บุคลากร
ในหน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง บริสุทธิ์ และยุติธรรม จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่รัฐ เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับนี้ขึ้น โดยมีสาระสาคัญเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งในส่วนความหมาย รูปแบบ
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กลไกการบังคับใช้ และบทลงโทษ เพื่อเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ และนามายึดถือเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยง มิให้เกิดการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมที่กาหนดไว้ เสริมสร้างจริยธรรมในหน่วยงาน
และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะนาพาหน่วยงานไปสู่ความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประเทศชาติต่อไป
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1. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
“Conflict of Interest” เป็นภาษาต่างประเทศซึ่งมีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่ผ่านมา
โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกาลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง หรือผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ รวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม ทาให้บรรดานักวิชาการและผู้คนในสังคมไทย
ต่างได้ให้คาจากัดความ หรือความหมายของคาว่า “Conflict of Interest” ไว้แตกต่างกันออกไป ดังนี้
สารานุกรมวิกิพีเดีย (http://th.wikipedia.org) อธิบายความหมายไว้ว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of
Interest) คือ ภาวะที่บุคคลซึ่งอยู่ในสถานะที่ต้องได้รับความเชื่อถือ เช่น นักการเมือง ผู้ให้นโยบาย หรือ
ผู้อานวยการบริหารของบริษัท มีผลประโยชน์หรือความต้องการทั้งในทางอาชีพในบางครั้งรวมถึงเรื่องส่วนตัว ที่
ขัดแย้งกัน ความต้องการที่ขัดแย้งกันนี้ทาให้เกิดความลาบากในการท าหน้าที่อย่างยุติธรรม แม้ว่าจะไม่มีหลักฐาน
เกี่ยวกับการกระทาที่ไม่เหมาะสม ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจจะทาให้เกิดภาพที่ทาให้ความน่าเชื่อถือของบุคคลนั้น
ในการกระทาที่เป็นกลางลดลง
ดร. วิทยากร เชียงกูล ได้ให้ความหมายของคาว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์ที่ทับซ้อน
กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้มีอานาจหน้าที่ที่ต้องตัดสินใจทางานเพื่อส่วนรวม
ไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ขององค์กรภาคธุรกิจ เอกชน และเจ้าหน้าที่ภาคประชาสังคม (Civil Society)
ผาสุก พงศ์ไพจิตร ได้อธิบายความหมายของ ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การทับซ้อนของผลประโยชน์ของ
บุคคลที่มี2 สถานะ หรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน คือ ตาแหน่งสาธารณะและตาแหน่งในบริษัทเอกชน ซึ่งบุคคล
ดังกล่าวอาจมีความโน้มเอียงใช้อานาจและตาแหน่งสาธารณะหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือแสวงหาประโยชน์ให้แก่
กลุ่มพวกพ้องของตนเองทั้งทางตรง และทางอ้อมได้อย่างง่ายดาย เช่น กรณีของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมีหุ้น
หรือครอบครัวใกล้ชิดเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งได้รับสัมปทานหรืออยู่ในฐานะจะได้รับสัมปทานธุรกิจจากรัฐ
ขณะเดียวกันก็อยู่ในตาแหน่งสาธารณะที่เป็นผู้มีอานาจอนุมัติการให้สัมปทานธุรกิจดังกล่าวด้วย ตัวอย่างที่พบ
คือ การได้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จากภาครัฐเพราะผู้ชนะประมูลมีพรรคพวกเป็นนักการเมือง
หรือบริษัทที่ชนะประมูลมีนักการเมืองร่วมหุ้นอยู่เป็นหุ้นลม การชนะประมูลดังกล่าวด้วยอิทธิพลทางการเมืองจะ
ส่งผลให้บริษัทผู้ชนะประมูลสามารถหากาไรเกินควรได้การคอร์รัปชั่นในโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐได้กลายเป็น
แหล่งหารายได้จากการคอร์รัปชั่น ที่สาคัญของนักการเมืองและข้าราชการที่เกี่ยวข้องDr. Michael McDonald
นักวิชาการด้านจริยธรรม แห่งมหาวิทยาลัย British Columbia และผู้อานวยการ Centre for Applied Ethics
ได้ให้คานิยามของคาว่า Conflict of Interest หมายถึง สถานการณ์ที่บุคคล เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ ลูกจ้าง หรือ นัก
วิชาชีพ มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมากพอจนเห็นได้ว่ากระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
(ภาวะวิสัยหรือเป็นกลาง) โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ ๓ ประการ คือ

องค์ประกอบประการแรก คือ ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private interest) หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล (Personal
interest) ซึ่งผลประโยชน์นี้อาจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆที่ทาให้ผู้ได้รับพึง
พอใจ ส่วนนี้โดยตัวมันเองแล้วไม่เสียหายอะไรเพราะใครๆ ก็แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนกันทั้งนั้น เช่น การหา
งานใหม่ที่มีรายได้ที่ดีกว่าเก่า แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผลประโยชน์นี้ไปแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวม
องค์ประกอบที่สอง คือ การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้สถานะและขอบเขตอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงาน
ของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพื้นฐานในวิชาชีพตน ทั้งนี้เพราะอานาจหน้าที่ที่มีอยู่เกิดจากการมีตาแหน่งหรือการ
เป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายองค์ประกอบสุดท้าย คือ เมื่อผลประโยชน์ที่ขัดแย้งนั้นไปแทรกแซง
การตัดสินใจ หรือการใช้วิจารณญาณในทางใดทางหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

จึงเห็นได้ว่าจากนิยามศัพท์ของนักวิชาการข้างต้นสามารถสรุปความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
(Conflict of Interest) คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วต้องเลือก
เอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทาให้ตัดสินใจได้ยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเป็นธรรมและปราศจากอคติ
2. รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่
1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์
ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการรับเงินบริจาค
สร้างสานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณ ของรัฐเพื่อจัดซื้อจัด
จ้าง

แล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน
2. การทาธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ตาแหน่งหน้าที่ที่ทาให้หน่วยงานทา
สัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน ของตนเองในการ
จัดสร้างสานักงาน
3. การทางานหลังจากออกจากตาแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง
การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทางานในบริษัทเอกชนที่ดาเนินธุรกิจประเภทเดียวกับที่ตนเอง
เคยมีอานาจควบคุม กากับ ดูแล
4. การทางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทดาเนิน
ธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการโดย
อาศัยตาแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ในการพิจารณาจาก
หน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่
5. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ดารงตาแหน่งสาธารณะ
ใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อ
ที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพื่อทาโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งกาไรและขาย
ให้กับรัฐในราคาที่สูงขึ้น
6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using youremployer’s property
for private advantage) เช่น การนาเครื่องใช้สานักงานต่างๆกลับไปใช้ที่บ้าน การนารถยนต์ในราชการ
ไปใช้เพื่องานส่วนตัว
7. การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่น
การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะ
เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง
จากรูปแบบประเภทต่างๆ ของปัญหาความขัดแย้งกัน ในประโยชน์ส่วนตัว และประโยชน์ส่วนรวม
จะเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ ที่จะเกิดปัญหามีสูงมาก เพราะปัญหาดังกล่าว มีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรม
ที่เข้าข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้นกลไก หรือเครื่องมือส่วนใหญ่ ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหา ความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัว กับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการทางานของ
บุคคลสาธารณะ รวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระทาผิด เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทุก
รูปแบบ

1. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การกาหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้าม (Qualification and disqualification
from office) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันเบื้องต้น มิให้มีโอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้ง ของผลประโยชน์
ส่วนตัว กับผลประโยชน์ส่วนรวม ในกรณีของข้าราชการการเมือง คุณสมบัติต้องห้ามที่นานาประเทศ มักกาหนด
ได้แก่การห้าม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ดารงตาแหน่ง ข้าราชการประจา และต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
สัมปทาน หรือสัญญาต่างๆกับรัฐ เป็นต้น
(2) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจของครอบครัวให้สาธารณะทราบ
(Disclosure of personal interests) เช่น การแจ้งถึงจานวนหุ้นส่วน หรือธุรกิจส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง แบ่งได้เป็น
2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ การแจ้งทรัพย์สิน หรือความต้องการส่วนบุคคล เมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น และ
ประเภทที่สอง คือ การแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ก่อนจะมาดารงตาแหน่ง ถึงแม้วิธีการนี้จะไม่ใช่เครื่องมือที่
แก้ปัญหาความขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่างน้อยการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนตัวก็ช่วยให้สาธารณชนสามารถวิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ง่ายขึ้น
(3) การกาหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เป็นการสร้างกรอบเพื่อบอกถึงสิ่งที่ควร
และไม่ควรยึดถือเป็นหลักในการทางาน ถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่ถือว่าผิดทางกฎหมายแต่สามารถบ่อนท าลายความ
เชื่อมั่นที่สังคมจะมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น และสามารถเป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อมศรัทธาที่ประชาชนจะมีต่อ
ระบบราชการ
(4) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการท างานหลังพ้นตาแหน่งในหน้าที่ทางราชการ (Post-office employment
restriction) เป็นข้อกาหนดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ดารงตาแหน่งในหน่วยงานของรัฐ นาข้อมูลลับ
(Confidential information) ภายในหน่วยงานที่เขาทราบไปใช้ประโยชน์ หลังจากการออกจากตาแหน่งดังกล่าว
แล้ว รวมถึงป้องกันการใช้สิทธิ ในการติดต่อหน่วยงานราชการในฐานะที่เคยดารงตาแหน่งสาคัญ ในหน่วยงาน
ราชการมาแล้ว นอกจากแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้วจาเป็นต้องมีกลไกสาหรับการบังคับใช้ (Enforcement)
กฎระเบียบ ที่กาหนดขึ้น เช่น การตั้งคณะกรรมการ ในลักษณะองค์กรกากับดูแล เพื่อตรวจสอบให้ผู้อยู่ภายใต้
กฎระเบียบดังกล่าว ปฏิบัติตามข้อกาหนดที่บัญญัติไว้ โดยคณะกรรมการดังกล่าว ต้องมีความเป็นอิสระอย่าง
เพียงพอ เพราะในกรณีที่มีการละเมิดกฎระเบียบที่เกิดขึ้น ก็ต้องทาหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง ก่อนที่จะดาเนินการ
ตามมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป

การสร้างการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คือ ประการแรก การมุ่งเน้นความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะ (Accountability) ประการที่สอง มีความโปร่งใสในการดาเนินงาน (Transparency) ซึ่งรวมถึง
การที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ ประการที่สาม การมีหลักการที่แน่นอนคงเส้นคงวา และเป็นธรรม
เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ (predictability) ซึ่งหมายความว่ากฎเกณฑ์ต่างๆจะต้องใช้บังคับกับทุกคน
อย่างเท่าเทียมกันไม่ลาเอียง ไม่เลือกปฏิบัติและไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ จนก่อให้เกิดความสับสน และประการ
สุดท้ายคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายความว่าผู้บริหารระดับสูง จะต้องเคารพ
ในความคิดเห็นของสมาชิกในองค์กร กล่าวคือในการตัดสินใจด้านนโยบายนั้น จะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็น และ
ให้สมาชิกขององค์กรมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ ควบคู่ไปกับการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีก็ คือ ประการ
แรก การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย

ชัดเจน ครอบคลุม และสามารถตามกระแส การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมได้ทัน
ประการที่สอง การปฏิรูปองค์กรอิสระ เพื่อการตรวจสอบ และปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อนให้มีการดาเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการที่เป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากการเมือง และ
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ อย่างแท้จริง ประการที่สามกาหนด หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรม
คุณธรรม (Codes of ethics) รวมทั้งจรรยาบรรณทางวิชาชีพต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางอันชัดเจนในการ
ชี้นาพฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้อง กาหนดบทลงโทษ ผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพ อันก่อให้เกิดการ
ยกระดับมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ของกลุ่มวิชาชีพให้สูงขึ้น ประการสุดท้าย ส่งเสริมภาคประชาสังคมให้
เข้มแข็งเป็นองค์กรแบบเปิด สมัครใจในการรับสมาชิก มีความเป็นอิสระในการดาเนินงาน และมีจิตสานึกที่
เสียสละในการทางาน เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม องค์กรภาคประชาสังคมเหล่านี้ จะมีบทบาทสาคัญในการ
เคลื่อนไหวเพื่อการมีส่วนร่วม และตรวจสอบการดาเนินงาน ของภาคสาธารณะ ให้ปลอดจากผลประโยชน์ทับซ้อน
ได้อย่างแท้จริง
2. มาตรการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประการแรก การกาหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าอะไร คือ
สิ่งผิดและอะไรคือสิ่งถูกมิให้ประชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็นกงจักรเป็นดอกบัว โดยจะต้อง
นิยาม และกาหนดมาตรฐานการกระทาต่างๆให้ชัดเจน ซึ่งวิธีการกาหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมดังกล่าว
นี้สามารถกระทาได้โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคมและส่งเสริมให้สมาคม
วิชาชีพต่างๆมีการบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชาชีพ เพื่อนิยามให้หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมมีความชัดเจน สมาชิกของแต่ละกลุ่ม
วิชาชีพสามารถนาไปปฏิบัติได้ พร้อมกับมีบทลงโทษสาหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของ
หลักเกณฑ์ทางจริยธรรม หรือบรรทัดฐานสาหรับกากับความประพฤติของนักการเมือง ข้าราชการ และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านต่างๆเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมต่างๆเหล่านี้ เป็นแนวทางชี้แนะว่าบุคคลที่
มีตาแหน่งหน้าที่ทางด้านสาธารณะนั้น ควรจะมีความประพฤติอย่างไรอะไรที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง
เนื่องจากเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ถกเถียงและสร้างเป็นข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ
ประการที่สอง การถ่ายทอด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม คุณธรรม สู่สมาชิกของสังคม โดยผ่าน
สื่อมวลชน หรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้มีกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน การจัด
อบรมให้แก่สมาชิกของสมาคมวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การอภิปรายถกเถียง เพื่อก่อให้เกิดความ
กระจ่างในประเด็นที่คลุมเครือน่าสงสัย มาตรการดังกล่าวนี้ ถือเป็นการถ่ายทอด และปลูกฝังสมาชิกของสังคมโดย
ผ่านช่องทางต่างๆ อันจะทาให้สมาชิกของสังคมเกิดความตระหนักถึงความสาคัญของปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน รู้สึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเอง และห้ามปราม ผู้อื่นมิให้กระทาการ

อันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ได้สมาชิกไม่สามารถอ้างได้อีกต่อไปว่า ตนทาผิดเพราะไม่ทราบ ที่สาคัญไม่น้อยไป
กว่ากันก็คือ การกาหนดบทลงโทษ สาหรับผู้ที่มีความผิดเกี่ยวกับ วินัยอย่างชัดเจนนั้น จะช่วยลดปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และไม่สามารถยอมรับได้ ให้น้อยลง
ประการที่สาม เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the arena of civil
society) โดยการสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตสานึกต่อส่วนรวม อันจะนาไปสู่การรวมตัวกันจัดตั้ง
องค์กรแบบสมัครใจอย่างอิสระ สาหรับดาเนินกิจกรรมเพื่อส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมสื่อสารมวลชน ที่เป็นอิสระใน
การดาเนินงานทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ต่างมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีจิตสานึกที่เสียสละ
เพื่อส่วนรวม และมีการจัดตั้งเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง ซึ่งภาคประชาสังคมที่มีอานาจต่อรองสูง ดังกล่าวนี้จะสามารถ
ถ่วงดุลอานาจ และตรวจสอบการดาเนินงานของนักการเมือง และเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัน
จะสามารถยับยั้ง ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ของนักการเมือง และข้าราชการระดับสูงให้น้อยลงได้
ประการที่สี่ การปรับปรุงกฎหมาย รวมทั้งแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้บทบัญญัติ
ทางกฎหมายให้มีนิยาม และตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน ไว้อย่างชัดเจน มีความครอบคลุม
การแก้ไขข้อกฎหมาย และการบังคับใช้จะต้องมิให้เกิดความลักลั่น ปิดช่องโหว่ของกฎหมาย ปรับปรุงแนวทาง
และกระบวนการวินิจฉัยคดี ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายให้มากที่สุด รวมทั้งบทลงโทษในกฎหมายต่างๆ ให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ประการที่ห้า การปฏิรูปองค์กรอิสระ ที่ทาหน้าที่ป้องกัน และปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น
คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และ
ศาลยุติธรรม โดยจะต้องปฏิรูปองค์กรเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพในการทางาน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และมีคุณธรรมในการทางาน มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอมีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการที่เป็น
อิสระไม่ถูกแทรกแซงทางการเมือง มีความเป็นกลาง มีกฎกติกา กากับการทางานที่ชัดเจน มีเป้าหมายในการ
ทางาน ที่สามารถวัด และประเมินผลได้ และมีระบบการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ
3. ตารางสรุปตัวอย่าง โอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มต่างๆ

4. ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อน ที่พบเห็นบ่อย
1. การนาทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระส่วนตัว
นารถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น
2. การใช้อานาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทางาน
3. การใช้ข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง หรือพวกพ้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบมาตรฐาน
(spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูล แล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชน เพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล
4. การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหาย แก่หน่วยงานของตน เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยตาแหน่งหน้าที่
ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐนาเวลาราชการไปทางานส่วนตัว
5. การนาบุคคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
6. การรับสินบน หรือรับของขวัญในรูปของเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์
แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น
7. การเข้าทางานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยดารงตาแหน่งมารับงาน
หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยทางานเป็นผู้บริหารหน่วยงานกากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคม แล้วไปทางานในบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์
8. การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย
9. การส่งเสริม หรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงาน แสวงหาประโยชน์ส่วนตน

10. การให้ของขวัญหรือของกานัล เพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มิชอบ
11. การซื้อขายตาแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มา
ซึ่งการเลื่อนระดับ ตาแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ
12. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
13. การเรียกร้องผลตอบแทน จากการใช้อิทธิพลในตาแหน่งหน้าที่ เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
โดยไม่เป็นธรรม
14. การที่มีหน้าที่ดูแล หรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้ามีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น
15. การใช้ตาแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อานาจ
หน้าที่ทาให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทาสัญญาซื้ออุปกรณ์
สานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง
5. แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจ ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่า
จะต้องตัดสินใจ และกระทาหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล หาก
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทาให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการ
กระทาหน้าที่ถือว่า เป็นการประพฤติมิชอบ จึงเป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ด้วยเช่นกัน
◊ อะไรคือของขวัญ และประโยชน์อนื่ ใดที่ใช้ในความหมายนี้
- ของขวัญ และประโยชน์อนื่ ใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการหรืออื่นๆ
ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้ และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และผลประโยชน์
จากการจ้างงานในราชการปกติ
- ของขวัญ และผลประโยชน์อื่นใดสามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้
- ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ
ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกานัล บัตรลดราคา
สินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น
- ของขวัญ และประโยชน์อนื่ ใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใดๆ
หรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วยความชอบ
ส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้ หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์ มากกว่าคนอื่นๆ
◊ แนวทางการดาเนินการ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญ
ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 และ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ได้กาหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการให้ หรือรับของขวัญ และผลประโยชน์ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ ซึ่งสามารถสรุปแนวทางสาคัญได้ ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง ไม่รับ หรือถามถึงการรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากทรัพย์สินอันควร
ได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาดังต่อไปนี้
1.1 การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หา ตามจานวนที่เหมาะสม ตามฐานะแห่งตน
1.2 การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ ที่มีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละ
โอกาสไม่เกิน 3,000 บาท
1.3 การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
2. หลักเกณฑ์การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ 1. ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ มาแล้วไม่ถึง 2 ปีด้วย
3. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจาก
กรณีปกติประเพณีนิยม ที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้
4. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตน รับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด
จากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้
ตามปกติประเพณีนิยม และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
5. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ
เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติ ในการประหยัดให้
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-รับของขวัญและหรือผลประโยชน์
อื่นใดในทางปฏิบัติ
◊ เราจะจัดการอย่างไร การจะรับของขวัญ และหรือผลประโยชน์ใดๆมี ๓ คาถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับ
หรือไม่รับของขวัญ และหรือผลประโยชน์ คือ
1) เราควรรับหรือไม่
2) เราควรรายงานการรับหรือไม่
3) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่

1. เราควรรับหรือไม่
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือเป็นการรับใน
โอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็
ตามมีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ
1) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยน
กลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่ายการรับสินบน
การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรนามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ
- ทาไมเขาจึงเสนอให้เช่น ให้แทนคาขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจ ในการปฏิบัติตนหรือไม่
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญ และหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการท างานในอนาคต
ถ้าท่านทางานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ เช่น งานตรวจสอบ
ภายในและงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ ท่านจะต้อง
ปฏิบัติตามนโยบาย และหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น
2) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวมหรือไม่ หากการรับก่อให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะแล้วผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับกลายเป็นมี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดยมิชอบ
การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบและ
การทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรกาหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง โดย
ส่วนราชการ ที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบควรกาหนดนโยบายด้านนี้ อย่างเคร่งครัด
มากกว่าหน่วยงานอื่นๆ
หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระทา และการตัดสินใจใดๆจะต้องกระทา
ด้วยความเป็นกลางปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทย
โดยรวม” ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาผลประโยชน์ให้กับองค์กร
ของตน หรือตนเองเหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่
จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระทา และแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ
และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องเที่ยงธรรมตลอดเวลา ที่มีอาชีพรับข้าราชการ ไม่ว่าของขวัญ และหรือผลประโยชน์
นั้น จะมีค่าเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความ
เสื่อมศรัทธาต่อประชาชน
2. เราต้องรายงานหรือไม่
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้
1) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการป้องกัน และ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือประโยชน์จากคู่สัญญา/
องค์กรหรือบุคคลที่กาลังจะมาทาการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กร หรือบุคคลที่จะขอทาใบอนุญาต หรือรับ
การตรวจสอบด้านต่างๆ
2) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆทางานในขอบข่ายที่อ่อนไหว และต้องการความเชื่อถือ
ไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์ หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับองค์กร และระดับ
บุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่าน
และองค์กรมีความเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้กาหนดนโยบาย เกี่ยวกับการ
ห้ามรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ใดๆ และมิได้กาหนดให้รายงานการรับของขวัญ และผลประโยชน์ ท่านควร
ดารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ
หลักการการกาหนดว่าของขวัญ และผลประโยชน์อื่นใด ควรต้องรายงาน หรือไม่ควรจะต้องให้องค์กรเก็บรักษาไว้
หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า 3,000 บาท ทั้งนี้ให้
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
3. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่
1) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท
2) หากมีราคาทางการตลาดเกิน 3,000 บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่า จะต้องให้เป็นทรัพย์สิน
ของส่วนราชการหรือไม่
การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร
การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญ หรือผลประโยชน์นั้นและพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออกขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืนนอกจากนั้น
หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆเข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริตและสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้าราชการ
และหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่
ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย
การรับของขวัญและผลประโยชน์: กุญแจแห่งความเสี่ยง
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆเป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติ มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อให้เกิดการท าลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐและ
ต่อข้าราชการ กุญแจแห่งความเสี่ยง 2 ประการที่สาคัญ คือ
1. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญ และหรือผลประโยชน์น้อยกว่า
ความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเอง หรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่าของขวัญ และ
หรือ

ผลประโยชน์นั้นๆ มีค่าต่ากว่าที่เป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทาดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกง และ
หลอกลวง ซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
2. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น
- การรับของขวัญ และหรือผลประโยชน์ใดๆ อาจทาให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดความ
คาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญ และหรือผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทาให้เกิดความรู้สึกชอบ
หรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมาฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญ และหรือผลประโยชน์โดย
อิทธิพลของความชอบ หรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ ทาให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่กาหนด
ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้างต่างๆไม่ต้อง
ทาในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการท างานของ
องค์กร ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่และ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน
- การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริงมีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆถือได้ว่าเป็น
ความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ดังนี้
“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้าใจ หรือหากไม่รับจะเป็นการทาลาย
สัมพันธภาพระหว่าง ผู้ให้กับองค์กร หรือกับตนเอง”
“คนอื่นๆก็ทาเช่นนี้ ทาไมฉันจะทาบ้างไม่ได้”
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทางาน ดังนั้นมันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวัลผลประโยชน์พิเศษ
บ้าง”
“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนัน้ ผู้บังคับบัญชาจึงชมฉันและเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเป็นคนแรกเสมอ
ที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา”
“มันเป็นแค ่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้ แม้ว่าฉันจะให้
คาแนะนาก็ตาม”
“ฉันไม่เห็นมีกฎระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ”
ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่า เหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ ไม่สามารถปกป้องท่านจากการถูกดาเนินการ
ทางวินัยหากการกระทาของท่านเป็นการกระทาที่มิชอบ
สถานการณ์ตัวอย่าง
หน่วยงานภาครัฐหนึ่งส่งนักทรัพยากรบุคคลที่ทาหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง (HR procurement) ให้เข้าร่วม
สัมมนาด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า 7,000 บาท จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนา
ที่มีบุคลิกเป็น Personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่

ได้เก็บของรางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมมนา ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมาย ที่อาจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่าจะต้องมีการรายงาน
ของรางวัลนั้น และลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาในการเข้าร่วมสัมมนาเป็น
เพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนั้นเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะตัดสินว่าจะจัดการอย่างไร
กับรางวัลชิ้นนี้ เนื่องจากราคาของรางวัล และบทบาทในหน้าที่มีความเสี่ยง ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ในที่สุด
เจ้าหน้าที่ จึงถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงาน เพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
โมเดลสาหรับการตัดสินใจ
ประเด็นการตัดสินใจ
เจตนารมณ์ : อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
ความเปิดเผย : มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด
คุณค่า : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่และมีอะไรบ้าง
อัตลักษณ์ : ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพื่ออะไร
เวลา และโอกาส : เวลาและโอกาสในการให้คืออะไร
บทสรุป
ความเชื่อถือไว้วางใจ และจริยธรรม เป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อท่านเป็นข้าราชการ และ
หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่ และตัดสินใจโดยปราศจากอคติ
ท่านถูกคาดหวัง ไม่ให้แสวงหารางวัล หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือน และผลประโยชน์ที่
รัฐจัดให้ แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ซงึ่ ถือว่าเป็นของที่ระลึกในโอกาส
ที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญ หรือ
ผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมจะนาไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริตและทาลายชื่อเสียงของท่าน รวมทั้งองค์กรของท่าน
เอง

เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนบทบัญญัติ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
พ.ศ.2542 มาตรา 100
องค์ประกอบของกฎหมายห้ามดาเนินกิจการ ที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งได้บัญญัติห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดาเนินกิจการ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นคู่สัญญา หรือมีส่วนได้เสียในสัญญา ที่ทากับหน่วยงานของรัฐ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าที่ ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจ กากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดาเนินคดี
(2) เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งเจ้าหน้าที่
ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอานาจ กากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
(3) การรับสัมปทาน หรือคงถือไว้ ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมหรือเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นในห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษัทที่รับสัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน
ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ ที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ หรือได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมาย ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ ของธุรกิจของเอกชนนั้น อาจจะมีการขัดแย้ง
ต่อประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้น
การกระทาของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
(1) เป็นคู่สัญญา หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น
ได้เข้ามาทาสัญญากับหน่วยงานรัฐ มีฐานะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ อันเป็นสัญญาที่จะต้องดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง
(2) การมีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น จะต้องมีเจตนาประสงค์ จะให้ตนได้รับประโยชน์ หรือเลือกประโยชน์ให้กับ บุคคลอื่น โดย
การใช้อานาจหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสัญญานั้นหรือการเข้าไปดาเนินกิจการใดๆ เพื่อเป็นการป้องกันในกรณี ที่ตน
อาจจะต้องเสียประโยชน์หรือได้รับความเสียหาย
(3) การเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนดได้ร่วมกันลงทุนในห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจากัด
เป็นต้น และได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจตนาที่จะ
เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น
(4) การถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหาร

ส่วนท้องถิ่น ได้เข้าไปลงทุนโดยมีหุ้นในบริษัท ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้นได้เข้า
มาเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งมีอานาจ กากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
(5) รับสัมปทาน หรือคงไว้ซึ่งสัมปทาน หรือเข้าไปเป็นคู่สัญญา อันมีลักษณะเป็นการผูกขาด เป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้น หรือในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ที่รับสัมปทาน สัญญาสัมปทาน หมายถึง สัญญาที่เอกชนได้รับอนุญาต
จากรัฐให้ดาเนินกิจการ ต่างๆแทน ดังต่อไปนี้
สัญญาที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดทาบริการสาธารณะ
สัญญาที่รัฐให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
สัญญาที่รัฐให้เอกชนแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
การรับสัมปทานจากรัฐ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ และทาสัญญารับ
สัมปทานในสถานะเอกชน อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(6) เป็นกรรมการ ที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่ง เข้าไปมีส่วนได้เสียใน
ฐานะเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน
(7) ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ได้ทาการเป็นตัวแทน กับตัวการที่เป็นเอกชนในธุรกิจเอกชนอันเป็นหน้าที่ของตัวแทนใน
ธุรกิจเอกชน
(8) ในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นได้เข้าไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน
ข้อห้ามสาหรับคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ได้บัญญัติห้ามมิ
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวม บทบัญญัติดังกล่าวยังบังคับไปถึงคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ภริยาหรือสามี) ด้วย โดยมีข้อห้าม
ดังต่อไปนี้
(1) ห้ามคู่สมรส (ภริยา หรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นคู่สัญญา หมายถึง การห้ามคู่สมรสของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งเข้ามาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ ใน
ฐานะเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ กากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
(2) ห้ามคู่สมรสของเจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การที่คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ใน ตาแหน่ง
ได้อาศัยอานาจหน้าที่โดยมีเจตนาหรือความประสงค์ที่จะให้ตนได้รับประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลอื่นๆ
โดยการใช้อานาจหน้าที่ของคู่สมรสไปดาเนินกิจการใดๆในสัญญา
(3) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หมายถึง การที่คู่ สมรส

ของเจ้าหน้าที่รัฐได้ลงทุนในห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัดและได้เข้ามา
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ
(4) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่ง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วน
ท้องถิ่นถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การที่คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปลงทุนโดยการมีหุ้นในบริษัทตาม
ทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้นได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
(5) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทาน หรือเข้า
เป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นหุ้นส่วนที่ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือ
บริษัทที่ได้รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(6) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่รัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเข้าไป
มีส่วนได้เสียในฐานะต่างๆเป็นกรรมการ เป็นที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้
การกากับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่ หรือปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพผลของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดแย้งกับประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์
ของทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา 100
1. การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตาแหน่งก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลนั้นจะต้อง ตรวจสอบตนเอง
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการดาเนินกิจการใดๆบ้างในขณะที่ตนเองได้อยู่ในสถานะของเอกชน
ที่ได้ทาธุรกิจ หรือทาการค้าไว้กับรัฐ โดยจะต้องตรวจสอบการเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐ หรือ
การเป็นกรรมการผู้จัดการ การถือหุ้น หรือการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนต่างๆ ว่ามีหรือไม่ และจะต้อง
สารวจกิจการต่างๆของคู่สมรสรวมไปถึง ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบก่อนเข้าสู่ตาแหน่งว่าจะต้อง
ดาเนินการต่างๆเกี่ยวกับกิจการธุรกิจนั้นอย่างไร มิให้ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย
2. การปฏิบัติหน้าที่หรือการดารงตาแหน่งในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ดารงตาแหน่งตามข้างต้น จะต้องไม่ดาเนินกิจการใดๆที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการทาความเข้าใจกับคู่สมรสในหลักการของ
กฎหมายได้แล้ว หรือเกิดการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอาจจะเป็นการดาเนินการที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย
กล่าวคือแม้ตนเองจะมิได้กระทาการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดแต่ละเลย ไม่ใส่ใจกับการดาเนินการของ
คู่สมรส ทาให้คู่สมรสดาเนินกิจการต่างๆตามที่กฎหมายห้ามไว้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะต้องได้รับโทษทางอาญา
ที่เกิดจากการกระทาของคู่สมรส โดยจะต้องถูกระวางโทษจาคุก ปรับ หรือทั้งจาทั้งปรับแล้วแต่กรณี
3. การดาเนินกิจการในภายหลังพ้นจากตาแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ถึงสองปี)
มาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ได้บัญญัติห้าม

เจ้าหน้าที่ของรัฐ มิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล และผลประโยชน์ส่วนรวม
โดยห้ามดาเนินการนั้นต่อไปอีก เป็นเวลาสองปีนับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ได้พ้นจากตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในตาแหน่งนั้นๆ แล้วการห้ามในส่วนนี้ได้ห้ามการดาเนินกิจการของคู่สมรส ของเจ้าหน้าที่รัฐไว้ด้วย

บทที่ 4
กฎหมายสาคัญที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
และบทลงโทษ

บทที่ 5
หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนและขั้นตอนการดาเนินการ
กรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน

1. หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนกรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
หาก พ บ เ ห็ น เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อง รั ฐ มีพ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ จ ะ นาไ ป สู่ ก า ร ทุ จ ริ ต ต่ อ ตา แ ห น่ง
ห น้าที่ หรือมีพฤติกรรมที่เป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถ
ดาเนินการแจ้งหน่วยงานต่างๆได้ ดังต่อไปนี้
1. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระทาความผิด
ร้องเรียนผ่านคณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ตนสังกัด
2. สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0-2141-9100 หรือ 1676
โทรสาร : 0-2143-8341
เวปไซต์ : http://www.ombudsman.go.th
3. ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
ที่อยู่ : กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2222-1141 ถึง 55
โทรศัพท์สายด่วน : 1567
เวปไซต์ : http://www.damrongdhama.moi.go.th
4. ศาลปกครอง
ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 1111 โทรศัพท์สายด่วน : 1355
เวปไซต์ : http://www.admincourt.go.th
5. สานักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.)
ที่อยู่ : เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู้ ปณ. 100
เขตดุสิต กทม.
โทรศัพท์ : 0 2528 4800-4849
เวปไซต์ : https://www.nacc.go.th
6. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ที่อยู่ : ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2271-8000
เวปไซต์ : http://www.oag.go.th

7. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
ที่อยู่ : 47/101 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-547-1711
เวปไซต์ : http://www.fact.or.th
8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงการคลัง
ที่อยู่ : สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-126-5800 ต่อ 2634
เวปไซต์ : acoc.mof.go.th
2. ขั้นตอนการดาเนินการกรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

ข้อสังเกต : หากมีการร้องเรียนไปที่คณะกรรมการจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรมต้องส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วน
ราชการเนื่องจากคณะกรรมการฯ ไม่มีอานาจหน้าที่ในการบังคับบัญชาสั่งการ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. เมื่อพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใด มีพฤติกรรมที่นาไปสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม สามารถร้องเรียน หรือแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาได้
2. คณะกรรมการจริยธรรม และหัวหน้าส่วนราชการได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว จะสั่งการไปยังกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมให้ดาเนินการสืบสวน รวบรวมและสรุปข้อเท็จจริง รวมทั้งข้อกฎหมายและความเห็นต่างๆ แล้วรายงาน
ต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาตัดสิน
3. หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา และวินิจฉัยแล้วหากเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมจริง หัวหน้าส่วนราชการจะ
สั่งการให้มีการลงโทษทางวินัย ว่ากล่าวตักเตือน ทาทัณฑ์บน ให้รับการพัฒนา แล้วแต่กรณีหรือหากวินิจฉัยแล้ว
การกระทานั้นไม่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ก็ให้สั่งยุติเรื่อง

