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บทที่ ๑
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน และความหมายของผลประโยชนทับซอน
(Conflict of Interests)
ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม
หรือผลประโยชนขัดกัน หมายถึง การที่เจาหนาที่รัฐปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนสวนตนหรือพวกพองเปน
หลัก ซึ่งถือเปนความผิดเชิงจริยธรรมและเปนความผิดขั้นแรกที่จะนําไปสูการทุจริต สํานักงาน ก.พ. ไดนิยามความ
ขัด แย งกั นระหวางผลประโยชน ทับ ซอ นและผลประโยชนส วนรวม หรือ Conflict of Interests หมายถึง
สถานการณ ห รื อ การกระทํ า ที่ บุ ค คลไม ว า จะเป น นั ก การเมื อ งข า ราชการ พนั ก งานบริ ษั ท หรื อ ผู บ ริ ก ารมี
ผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู
และสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม กลาวคือ การที่เจาหนาที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ของตนอันกอใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือพวกพองมากกวาประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทําดังกลาวจะเกิดขึ้น
อยา งรูตัวหรื อไมรูตัว ทั้งเจตนาและไมเจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเปนธรรมเนีย มปฏิบัติที่ไม
เห็นวาเปนความผิด ตัวอยางการกระทําดังกลาวมีใหพบเห็นไดมากในสังคม สงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่
เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักไดสงผลเสียหายใหเกิดขึ้นกับประเทศชาติกอใหเกิดการ
กระทําที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจาหนาที่ ของรัฐที่ตองคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ แตทําหนาที่กลั บ
ตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนสวนตนหรือพวกพองเปนหลักความขัดแยง Conflict สถานการณ
ที่ขัดกัน ไมลงรอยเปนเหตุการณอันเกิดขึ้น เมื่อบุคคลไมส ามารถตัดสินใจกระทําอยา งใดอยางหนึ่ง ความขัด แยง
อาจเกิดขึ้นไดจากความไมลงรอยกัน ในเรื่องความคิดแนวทางปฏิบัติหรือผลประโยชนผลประโยชนสวนตัว(Private
Interest)เปนผลตอบแทน ที่บุคคลไดรับโดยเห็นวามีคุณคาที่จะสนองตอบความตองการของตนเองหรือของกลุมที่
ตนเองเกี่ยวของ ผลประโยชนเปนสิ่งจูงใจใหคนเรามีพฤติกรรมตางๆ เพื่อสนองความตองการทั้งหลายผลประโยชน
สวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ (Public Interest) สิ่ง ใดก็ตามที่ใหประโยชนสุขแกกลุมบุคคลทั้งหลายใน
สังคม ผลประโยชนสาธารณะยั งหมายถึงหลักประโยชนตอมวลสมาชิกในสั งคมพฤติ กรรมที่เขาข ายผลประโยชน
ทับซอนเจ าหน าที่ของรั ฐ ควรมีจิตสํ านึ กในการปฏิ บัติ ห น าที่ร าชการ โดยคํานึงถึงประโยชน ส ว นรวมมากกว า
ประโยชนสวนตนเสมอ
ตัวอยางพฤติกรรมที่เขาขายผลประโยชนทับซอนหรือเขาขายความขัดแยงระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวมที่สงผลกระทบอยางรุนแรงตอสังคมไทย ไดแก
๑. หาประโยชนใหตนเอง หรือ การใชอํานาจหนาที่เพื่อตนเอง เชน ข าราชการใชอํานาจหนาที่
ทําใหบริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน
๒. รับผลประโยชนคือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับเงิน
จากผูมาเสียภาษีหรือเปนเจาหนาที่จัดซื้อแลวรับของกํานัลจากรานคา
๓. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่เกิดสงผลที่เปนคุณแก
ฝายใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม
๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนตหรือคอมพิวเตอรของ
ราชการทํางานสวนตัว
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๕. ใชข อมู ลลั บของทางราชการ เป นการทํา ขอ มูลลั บขอทางราชการไมเ ปด เผยเพื่ อรั บสิ่ งตอบ
แทนที่ เ ปน ประโยชน ใ นรู ป ของเงิ น หรื อประโยชน อื่ น ๆ หรื อ นํ า ไปเป ด เผยให ญ าติ ห รื อ พวกพอ งเพื่ อแสวงหา
ประโยชนจากขอมูลเหลานั้น
๖. การทํางานพิเ ศษ เชน เปนที่ปรึกษาหรือตั้ งบริษัทดําเนินธุรกิจซอนกับ หนว ยงานที่ตนเอง
ทํางานอยู
๗. การทํางานหลัง เกษียณ คือการทํางานกับผูอื่นหลัง ออกจากที่ทํางานเดิ ม โดยใชค วามรูหรื อ
อิทธิพลจากที่เคยปฏิบัติหนาที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง
องคกรสากล Organization for Economic Cooperation and Development นิย าม
ผลประโยชนทับซอน Conflict of Interest เปนความทับซอนระหวา งผลประโยชนสวนตัว และผลประโยชน
สาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ ผลประโยชนทับซอน มี๓ ประเภท
๑. ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและสาธารณะ
เกิดขึ้น
๒. ผลประโยชนทับซอนที่เห็น เปน พบประโยชนทับซ อนที่คนเห็นว ามีแตจ ริง ๆ อาจไมมีก็ไดถา
จั ด การผลประโยชน ทับ ซ อ นประเภทนี้ อ ย างขาดประสิ ท ธิ ภ าพก็ อาจนํ า มาซึ่ ง ผลเสี ย ไม น อ ยกว า การจั ด การ
ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาที่ไมเพียงแตจะตองประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเทานั้น แต
ตองทําใหคนอื่นๆ รับรูและเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง
๓. ผลประโยชน ทั บซ อ นที่ เ ป น ไปได ผลประโยชน ส ว นตนที่ มีใ นป จ จุ บั น อาจจะทั บ ซ อ นกั บ
ผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคตหนาที่ทับซอนหรือผลประโยชนเบียดซอนกัน มี๒ ประเภท
3.1 ประเภทแรก เกิด จากการที่ เ จ าหน า ที่มี บ ทบาทหน าที่ มากกว าหนึ่ ง เช น เป น
เจาหนาที่ในหนวยงานและเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถ
แยกแยะบทบาทหนาที่ทั้งสองออกจากกันไดอาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพ หรือแมกระทั่งเกิดความผิดพลาด
หรือผิดกฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆ ใหชั ดเจน แต ก็ยัง มี
ปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานที่มีกําลังคนนอยหรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นที่สามารถทํางานบางอยาง
ที่คนอื่นๆ ทําไมไดคนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
3.2 ประเภทที่ส อง เกิด จากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และ
การทําบทบาทหนาที่ในหน ว ยงานหนึ่ งนั้น ทําให ได ขอ มูลภายในบางอย างที่อาจนํ ามาใช ป ระโยชน แกก ารทํา
บทบาทหน าที่ให แกอีกหน ว ยงานหนึ่ งไดผ ลเสี ย คือ ถานํ าขอมูล มาใช ก็อาจเกิดการประพฤติ มิช อบหรือความ
ลํา เอียง/อคติ ตอคนบางกลุม ควรถือวา หน าที่ทับซอนเป นป ญหาผลประโยชน ทับซอนดว ย เพราะวามีหลั กการ
จัดการแบบเดียวกัน นั่น คือ การตัดสิ นใจทําหน าที่ตองเป นกลางและกลไกการจั ดการผลประโยชน ทับ ซอนก็
สามารถนํามาจัดการกับหนาที่ทับซอนได
รูปแบบของผลประโยชนทับซอน แบงออกเปน 7 รูปแบบ ไดแก
1. การรับ ผลประโยชนต างๆ (Accepting benefits) คือ การรั บสิ นบน หรือ รับ ของขวัญ หรือ ผลประโยชนใ น
รูปแบบอื่นๆ ที่ไมเหมาะสมและมีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เชน หนวยงานราชการรับเงินบริจาคสรางสํานักงาน
จากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เปนคูสั ญญากับหนวยงาน การใชงบประมาณ ของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจางแลวเจาหน าที่ไดรับ
ของแถมหรือผลประโยชนอื่นตอบแทน
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2. การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเปนคูสัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของ
รัฐมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานที่ตนสังกัด เชน การใชตําแหนงหนาที่ที่ทําใหหนวยงานทําสัญญาซื้อสินคาจาก
บริษัทของตนเองหรือจางบริษัทของตนเองเปนที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน ของตนเองในการจัดสรางสํานักงาน
3. การทํางานหลังจากออกจากตํ าแหนงสาธารณะหรือหลังเกษี ย ณ (Post-employment) หมายถึง การที่
บุคลากรออกจากหนวยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนที่ดําเนินธุรกิจ ประเภทเดียวกับ ที่ตนเองเคยมีอํานาจ
ควบคุม กํากับ ดูแล
4. การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เชน เจาหนาที่ของรัฐตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจ
ที่เปนการแขงขันกับหนวยงานหรือองคกรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจางเปนที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตําแหนง
ในราชการสรางความนาเชื่อถือวาโครงการของผูวาจางจะไมมีปญหาติดขัด ในการพิจารณาจากหนวยงานที่ตนสังกัดอยู
5. การรั บ รู ข อ มู ล ภายใน (Inside information) หมายถึ ง สถานการณ ที่ ผู ดํ า รงตํ า แหน ง สาธารณะ
ใชประโยชนจากการรูขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนเอง เชน ทราบวาจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดินโดย
ใสชื่อภรรยา หรือทราบวาจะมีการซื้อที่ดินเพื่อทําโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งกําไรและขายใหกับรัฐ ในราคาที่
สูงขึ้น
6. การใช ทรั พย สิ นของหน วยงานเพื่ อประโยชน ของธุ รกิ จส วนตั ว (Using your employer’s property
for private advantage) เช น การนํ า เครื่ อ งใช สํ า นั ก งานต า งๆกลั บ ไปใช ที่ บ า น การนํ า รถยนต ใ นราชการ
ไปใชเพื่องานสวนตัว
7. การนํ าโครงการสาธารณะลงในเขตเลื อกตั้ งเพื่อประโยชน ใ นทางการเมือ ง (Pork-belling) เช น การที่
รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบานเกิดของตนเอง หรือการใชงบประมาณสาธารณะ เพื่อการหา
เสียงเลือกตั้ง
จากรูป แบบประเภทต างๆของปญหาความขัด แย งกัน ในประโยชนสว นตัว และประโยชนส วนรวม จะเห็นวา
โอกาสความเปนไปไดที่จะเกิดปญหามีสูงมากเพราะปญหาดังกลาวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมที่เขาขายความขัดแยง
อยางกวางขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือสวนใหญที่ใชในการจัดการกับปญหา ความขัดแยงของผลประโยชนสวนตัวกับ
ผลประโยชนสวนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการทํางานของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่
สามารถครอบคลุมถึงการกระทําผิดเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนทุกรูปแบบ
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แผนภาพรูปแบบของผลประโยชนทับซอน

การรับประโยชนตางๆ
(Accepting benefits)

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/
เงินบริจาคจากลูกคาของหนวยงาน

การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing)
หรือเปนคูสัญญา (Contracts)

มีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับ
หนวยงานตนสังกัด

การทํางานหลังจากออกจากตําแหนง
สาธารณะหรือหลังเกษียณ
(Post-employment)

ลาออกจากหนวยงานเพื่อไปทํางานใน
หนวยงานที่ดําเนินธุรกิจประเภท
เดียวกัน

การทํางานพิเศษ (Outside
employment or moonlighting)

ตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจที่แขงขันหรือ
รับงานจากหนวยงานตนสังกัด

การรับรูขอมูลภายใน
(Inside information)

ใชประโยชนจากขอมูลภายในเพื่อ
ประโยชนของตนเอง

การใชสมบัติของหนวยงานเพื่อ
ประโยชนของธุรกิจสวนตัว
(Using your employer’s
property for private advantage)
การนําโครงการสาธารณะลงในเขต
เลือกตั้งเพื่อประโยชนในทางการเมือง
(Pork-belling)

นําทรัพยสินของหนวยงานไปใช
ในงานสวนตัว

รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่
ตนเอง หรือการใชงบสาธารณะ
เพื่อหาเสียง
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หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน
๑. ปกปองผลประโยชนส าธารณะ การทําเพื่อผลประโยชนของสาธารณะเปน หน าที่หลั กเจา หน าที่ตอง
ตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะตองทํางานในขอบเขตหนาที่พิจารณาความถูกผิด
ไปตามเนื้อ ผา ไมใ หผ ลประโยชน สว นตนมาแทรกแซง รวมถึง ความเห็ นหรือ ทัศ นคติส วนบุค คลปฏิ บัติ ตอ แต ละ
บุคคลอยางเปนกลาง ไมมี อคติลํ าเอียงดวยเรื่องศาสนา อาชีพ จุด ยืนทางการเมืองเผาพันธุวงศตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้
เจาหนาที่ไมเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้น แตตองมีจริยธรรมดวย
๒. สนั บสนุ นความโปร งใสและพร อมรั บ ผิ ด การจัด การผลประโยชน ทับ ซอนต องอาศัยกระบวนการ
แสวงหา เปดเผยและจัดการที่โปรงใส นั่นคือ เปดโอกาสใหตรวจสอบ และมีความพรอมรับผิดมีวิธีการตางๆ เชน
จดทะเบี ย นผลประโยชน โ ยกย า ยเจ า หน า ที่ จ ากตํ า แหน ง ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ผลประโยชน ทั บ ซ อ นการเป ด เผย
ผลประโยชน ส ว นตนหรื อ ความสั ม พั น ธ ที่ อ าจมี ผ ลต อ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ถื อ เป น ขั้ น ตอนแรกของการจั ด การ
ผลประโยชนทับซอน การใชกระบวนการอยางเปดเผยทั่วหนา จะทําใหเจาหนาที่รวมมือและสรางความเชื่อมั่นแก
ประชาชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย
๓. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง การแกปญหาหรือจัดการผลประโยชน
ทั บ ซ อ นจะสะท อ นถึ ง ความยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรมและความเป น มื อ อาชี พ ของเจ า หน า ที่ แ ละองค ก รการจั ด การ
ตองอาศัย ขอ มูล นํ าเขา จากทุก ระดับ ในองค กร ฝ ายบริ ห ารต อ งรั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งการสร า งระบบและนโยบาย
และเจ าหน าที่ก็มีความรั บผิ ด ชอบตองระบุ ผ ลประโยชน ทับ ซอนที่ต นมีเ จ าหน า ที่ต องจั ด การกับ เรื่ องส ว นตน
เพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนมากที่สุดเทาที่ทําไดและผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย
๔. สรางวัฒนธรรมองคกร ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชว ยสนับสนุนการตัดสินใจใน
เวลาที่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนที่ เกิดขึ้น และการสรางวัฒ นธรรมแห งความซื่อตรงตอหนา ที่ซึ่งตอ งอาศั ย
วิธีการดังนี้
 ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและการปฏิบัติ
รวมถึงการใชกฎเกณฑที่มีในสภาพแวดลอมการทํางาน
 สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อใหเจาหนาที่สบายใจในการ
เปดเผย และหารือเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทํางาน
 ปองกันไมใหขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนทับซ อนที่เจา หน าที่ เป ดเผยเพื่ อมิให มีผู นํา ไปใช ในทาง
ที่ผิด
 ใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับ ปรุงนโยบายและกระบวนการจั ดการผลประโยชน
ทับซอน เพื่อใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาใน
เรื่องตอไปนี้
 มาตรฐานในการสงเสริมความซื่อตรงตอหนาที่โดยรวมไวในขอกําหนดทางจริยธรรม
 กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน
 กลไกความพรอมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
 วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําใหเจาหนาที่ถือวาเปนความรับผิดของตนเองที่จะตองทํา
ตามกฎระเบีย บและมาตรฐานแนวทางการจัด การผลประโยชนทับซ อนกรอบการทํางานนี้เ ปน
วิ ธี การกว างๆ ไมจํ ากัดอยู กับ รายละเอีย ดข อกฎหมายที่เ กี่ย วข องสามารถนํ าไปพัฒ นาเป น
รูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายได
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๖ ขั้นตอน สําหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน
๑. ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดขึ้นในองคกร
๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา
๓. ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตางๆ รวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการผลประโยชนทับ
ซอนใหทั่วถึงในองคกร
๔. ดําเนินการเปนแบบอยาง
๕. สื่อสารใหผูมีสวนไดเ สีย ผูรับบริการ ผูส นับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงมั่นในการจัดการ
ผลประโยชนทับซอน
๖. บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ
รายละเอียดแตละขั้นตอน
๑) การระบุผลประโยชนทับซอน
- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุว าในการทํางานของหน วยงาน มีจุด ใดบ างที่เ สี่ย งตอการเกิด
ผลประโยชนทับซอน และผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดขึ้นไดนั้นมีประเภทใดบาง
- เปาหมายสําคัญคือ องคกรตองรูวา อะไรคือผลประโยชนทับซอนที่เปน ไปไดเพื่อปองกันไมให
เกิดผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น
- การมีสวนรวมของเจาหนาที่มีสวนสําคัญ เพราะจะทําใหระบุจุดเสี่ยงได ครอบคลุมและทําให
เจาหนาที่รูสึกเปนเจาของและรวมมือกับนโยบาย
- ตัวอยา งของผลประโยชนส วนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชน หนี้) ธุรกิจ
สวนตัว/ครอบครัว ความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัว ชุ มชน ชาติพัน ธุศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธกับองคการอื่น
(เอ็นจีโอ สหภาพการคา พรรคการเมือง ฯลฯ) การทํางานเสริม ความเปนอริ/การแขงขันกับคนอื่น/กลุมอื่น
- ตัวอยางของจุดเสี่ย ง เชน การปฏิบั ติสั มพัน ธกับ ภาคเอกชน การทํา สัญญาจั ดซื้อ จัดจ างการ
ตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การใหบริการ
ที่อุปสงคมากกวาอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับปรุงการลงโทษ การใหเงิน/สิ่งของสนับสนุนชวยเหลือผู
เดือดรอน การตัดสินขอพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนใหความสนใจเปนพิเศษ
- การระบุ ผลประโยชนทับซ อนนี้ตองพิจารณานิย ามและขอกํ าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข อง
ประกอบดวย
๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม
- องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของผูบริหาร
และเจา หน าที่เกี่ย วกับวิ ธีการจัดการผลประโยชน ทับซอน รวมถึง ความรับ ผิด ชอบของแตละคนดังนั้น กฎเกณฑ
เกี่ยวกับ การจัดการตองแยกใหชั ดระหวา งความรับผิด ชอบขององคกรและความรับผิ ดชอบของสมาชิก ในองคกร
และยังตองทําใหผูบริหารและเจาหนาที่สามารถรูไดวาเมื่อใดมีผ ลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น และในแบบใด (แบบ
เกิดขึ้นจริง แบบที่เห็นหรือแบบเปนไปได)
- เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆ ที่ใชเพื่อการจัดการ
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธที่ใช
๓) ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง
- เพื่อใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยางตอเนื่องตั้งแต
เจาหนาที่ในองคกร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัคร หัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร การใหความรูจะ
เริ่มตั้งแต การปฐมนิเ ทศ และมีอยา งตอเนื่ องในระหว างทํางาน เจ าหนาที่ทุกคนควรสามารถเขาถึ งละขอมูล ที่จ ะ
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ชวยใหพวกเขาสามารถระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบริหารเองก็ตองรูวิธีจัดการผลประโยชนทับ
ซอน
- ขั้นตอนแรกของการใหความรูคือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนผลประโยชน
ทับซอนใดเกิดขึ้นบอยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของความรับผิด ชอบใน
การปฏิบัติตามนโยบายของผู มีตําแหนงหนาที่ตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอ มตัว อยางที่ชั ดเจนสํา หรับการ
ระบุ แ ละจั ด การผลประโยชน ทั บ ซ อ น โดยเน น ตรงที่ เ ป น จุ ด เสี่ ย งมากๆ เช น การติ ด ต อ การร ว มทํ า งานกั บ
ภาคเอกชน การแลกเปลี่ ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดขั้นตอนและกระจายอํานาจความสัมพันธ
กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เปนตน
- นอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัวและเอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสําคัญในการชวยใหเจา หนาที่ปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัวและความเอา
ใจใสจะชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาที่เกิดขึ้นตอไป
๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง
- การจั ดการผลประโยชนทับซ อนที่ มีประสิทธิภ าพ จําเปนตองอาศัยความทุ มเทของผูที่อยูใน
ตําแหนงระดับบริ หาร ซึ่งตองแสดงภาวะผูนํ า สนั บสนุ นนโยบายและกระบวนการอย างแข็งขัน สนั บสนุน ให
เจ าหนาที่เปดเผยผลประโยชน ทับซอน และใหความช วยเหลือแกไข ผู บริ หารมีความสํา คัญ เนื่องจากเจ าหนา ที่
มักจะคํานึงถึงสิ่งที่ผูบริหารใหความสนใจ
- ผูบริหารตอง
(๑) พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอที่จะชี้วาหนวยงานมีปญหาผลประโยชนทับซอนหรือไม
(๒) ชั่งน้ําหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะและ
พิจารณาวาอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ
(๓) พิจารณาปจจัยอื่นๆรวมถึงระดับและลักษณะของตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน
๕) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย
- ประเด็ นสําคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนได เสีย เนื่องจากไมสามารถ
จัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขาม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวรายไมแพกัน
- การทํางานกับองคกรภายนอกไมว าเปน เอ็น จีโ อหรือภาคธุรกิจ องคกรต องระบุจุด เสี่ ยงของ
ผลประโยชนทับซอนกอน และพัฒนาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูล ภายใน หรือโอกาสการใชอํานาจหนาที่เพื่อ
ผลประโยชน และตองแจงแกองคก รภายนอกใหท ราบนโยบายการจั ดการผลประโยชน ทับ ซอนและผลที่ ตามมา
หากไมปฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมาย บางองคกรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรม
ธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหนาที่และความพรอมรับผิดที่ผูทําธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทําสัญญาดวย
- นอกจากนี้ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตางๆ เชน ใหมีสวนรวมในการ
ระบุจุดเสี่ยงและรวมกันพัฒนากลไกปองกันแกไขปญหา ขอรับฟงความเห็นตอรางนโยบายการจัดการผลประโยชน
ทับซอน รวมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทับซอนวิธีเหลานี้จะทําใหไดนโยบายที่
สอดคลองความคาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสียทั้งนี้ในการรวมกันจัดการผลประโยชน
ทับซอนกับผูมีสวนไดเสียนี้องคกรภาครัฐตองทําใหการตัดสินใจทุกขั้นตอนโปรงใสและตรวจสอบได
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๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย
- ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ําเสมอ โดยสอบถามขอมูล
จากผูใ ชร ะบบ และผู มีสวนไดเ สีย อื่น ๆ เพื่ อใหระบบใช ได จริ ง และตอบสนองต อสภาพการทํ างานรวมถึ งสภาพ
สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือ นอกจากนี้ยังอาจเรียนรูจาก
องคกรอื่นๆ การแสวงหาการเรียนรูเช นนี้ยังเปนการสื่อสารวาองคกรมีความมุงมั่น ในการจัดการผลประโยชนทับ
ซอนอีก ดวย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมี การเปลี่ยนแปลงตอง
สื่อสารใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกันโดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุน
เพื่อชวยพัฒนาทักษะและการใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่
บทบาทสํ าคัญของการบริ หารผู บริ หารระดับ ลา งมีบทบาทสํ าคัญตอกระบวนการเปด เผยขอมูล
สาธารณะ (Public Information Disclose : PID) ชวยใหเกิดความตระหนักรูขององคกร และใหเห็นวาไมเปน
อุปสรรคในการรายงานของผูเปดเผย ผูอํานวยการจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการกับการรองเรียนที่ เกี่ยวของกับ
ผลการตรวจสอบและรั บผิ ดชอบโดยตรงตอ ผลที่จ ะเกิด ตอที มงาน บทบาทสํ าคัญ ที่สุ ดที่ได จากการวิ จัย คือ การ
ปรับ เปลี่ยนทัศนคติของขา ราชการตอการรายงานสัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่ หลังจากรายงานการกระทําผิด
และภาวะผูนําเรื่องสําคัญมากในการสรางบรรยากาศในที่ทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถคาดการณการตอบสนอง
ของขา ราชการและผลที่เกิด ขึ้น จากการตรวจสอบตางๆ ผูอํา นวยการและเจาหนาที่ตองไม คุก คามหรือทํ าใหผู
เป ดเผยผลประโยชน สาธารณะกลายเปน เหยื่อ เจ าหนาที่ ผูรั บผิ ดชอบต องปกปองและรั กษาความเชื่อ มั่น ให แก
บุคคลที่เปดเผย หรือผูตองสงสัยในการเปดเผยใหความเชื่ อมั่นวาขอมูลที่ไดจะเปนความลับซึ่งเปนปจจัย ที่สําคัญ
ตอการลดแรงตอตานหากสิ่งที่เปดเผยบางสวนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเปนสิ่งสําคัญที่ตองเขาไปจัดการโดยเร็ ว
เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและปองกันผูตอตานเทาที่จะทําได
บทบาทอื่นๆ คือ
- ลดความเครียดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแกผูเปดเผย
- ปรับกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปดเผย
- พัฒนาโครงสรางผูนําแกลูกนองที่ทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ
- ทํางานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครองจริยธรรม เพื่อใหแนใจวาไดรับ
การสนับสนุนและปองกันพยานที่ดี
- ปกปองขอมูลที่เกี่ยวของกับการเปดเผยที่เปนหลักฐาน
- ใหเวลาและขอมูลที่ยอนกลับตอทุกฝายที่เกี่ยวของผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคลที่ตอตานการ
เปดเผย และเจาหนาที่โดยใหคําปรึกษาแนะนําลูกนองไมใหทําผิดและตื่นตัวตอการรับรูตอการกระทําผิด การคด
โกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและตรวจสอบขอมูลอยางระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรมเปนกลาง ไมเขา
ไปมีสวนไดสวนเสียและตรงไปตรงมา ไม วาจะยากเพีย งไรผูบริหารตองทํา ใหผูเป ดเผยมั่ นใจตั้ง แตแรกในขณะ
รายงานวาจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนความลับเชื่อมั่นในกระบวนการเปดเผยและผลที่เกิดจากการเปดเผยขอมูล
ที่ไดรับจากผูเปดเผยจะตองเปนเอกสารที่สมบูรณหากมีการรายงานดวยวาจาจะตองสรุปรายละเอียดเปนเอกสาร
ผูบริหารจะตองระงับไมใหการกระทําใดๆ ของตนเขาไปกาวกาย มีอิทธิพลตอการตรวจสอบหรือทําใหผูอื่นรับรูได
วาทําเพื่อประโยชนสวนตนหรือทํา ใหรับรูได วาอิทธิ พลตอการตรวจสอบการพัฒ นาการตระหนักรูและทักษะการ
สนับสนุนจัดโปรแกรมการพัฒนาขาราชการ เพื่อใหตระหนักในความสําคัญและผลักดันใหเกิดทัศนคติทางบวกตอ
การเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวาทําไมตองเปดเผยและอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อขาราชการเปดเผยการกระทําผิดจัดใหมี
การฝ กอบรม/พัฒนา การตัดสิน ใจเชิ งจริย ธรรมแกขาราชการหรื อเมื่อขา ราชการไดเ ลื่อนตํ าแหน งเป นหั วหนา /
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ผูบริ หาร รวมทั้งตองไดรับการฝกอบรมทักษะเฉพาะในการรับขอรองเรี ยน การรายงาน การเปดเผย และจัดการ
กับการเปดเผยขอมูล รวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกปองคุมครองพยานเปาหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี
- หน ว ยงานควรสร างกลไกในการสนั บ สนุ น และปกป อ งคุม ครองผู เ ป ด เผยขอมู ล มี น โยบายและ
กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑที่มากเกินไป และสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการบริหาร
ที่ไมเปนธรรมหรือคดโกงและการทุจริต
- จัดกลไกสนั บสนุ น เพื่อลดการรายงานและการรับรูที่ ผิดพลาดใหคําปรึกษาการเปดเผยพฤติกรรมการ
กระทําผิดที่เหมาะสมและปกปองการตอตานที่จะมีตอผูเปดเผย
- โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสรางธรรมชาติและ
ขนาดขององคกร
- นโยบายโครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะตองไดรับทราบโดยทั่วกัน
- มีหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อใหแนใจวาการเปดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสมกับ
ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการทั่วไป เพื่อใหปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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บทที่ ๒
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชน ทับซอน
ลําดับ
กฎหมาย
1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2558 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
มาตรา ๑๒๓/๒ ผู ใ ดเป น เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ
ตางประเทศ หรือเจาหนาที่ขององคการระหวางประเทศ เรียก รับ หรือ
ยอมจะรับทรัพ ยสินหรือ ประโยชนอื่น ใดสํา หรั บตนเองหรื อผู อื่น โดยมิ
ชอบ เพื่อกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนงไมวาการนั้น
จะชอบหรือมิ ชอบดวยหนา ที่ตอ งระวางโทษจําคุ กตั้ง แตห าปถึ งยี่สิบ ป
หรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรื อ
ประหารชีวิต
มาตรา ๑๒๓/๓ ผูใดเปนเจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐตางประเทศ
หรือเจาหนาที่ขององคการระหวางประเทศกระทําการหรือไมกระทําการ
อยาง ใดในตําแหนง โดยเห็นแกทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดซึ่งตนได
เรียก รับ หรือยอมจะรับไวกอนทีต่ นไดรับแตงตั้งในตําแหนงนั้น ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบปหรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
มาตรา ๑๒๓/๔ ผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่นเปนการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือไดจูง
ใจ เจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐตางประเทศ หรือเจาหนาที่ของ
องคการระหวางประเทศ โดยวิธีอนั ทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดย
อิทธิ พลของตน ใหกระทํา การหรือไมกระทําการในหน าที่ อันเป น
คุณหรือเปนโทษแก บุคคลใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับ
ไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๓/๕ ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดแกเจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐตางประเทศ หรือเจาหนาที่
ขององคการระหวางประเทศ เพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือ
ประวิงการกระทํา อันมิชอบดวยหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหา ป
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวของ
กับ นิติบุ คคลใดและกระทํา ไปเพื่อประโยชนข องนิ ติบุคคลนั้น โดยนิติ
บุคคลดังกลาวไมมี มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อปองกันมิใหมี
การกระทําความผิ ดนั้น นิติบุ คคลนั้น มีค วามผิด ตามมาตรานี้ และตอ ง
ระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่ งเทาแตไม เกินสองเทา ของคาเสียหายที่เกิดขึ้น
หรือประโยชนที่ไดรับ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ใหหมายความถึง
ลูกจาง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทําการเพื่อหรือใน
นามของนิติบุคคลนั้น ไมวาจะมีอาํ นาจหนาที่ในการนั้นหรือไมก็ตาม

ผูถูกบังคับใช
เจาหนาที่ของรัฐ

บทลงโทษ
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาป
ถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอด
ชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่ง
แสนบาทถึงสี่แสนบาท
หรือประหารชีวิต

เจาหนาที่ของรัฐ

ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาป
ถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอด
ชีวิตและปรับตั้งแตหนึ่ง
แสนบาทถึงสี่แสนบาท

บุคคลทั่วไป

ระวางโทษจําคุกไมเกินหา
ป หรือปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

บุคคลทั่วไป

ระวางโทษจําคุกไมเกินหา
ป หรือปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
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คูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน จังหวัดลําปาง

ลําดับ
กฎหมาย
2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
มาตรา 100 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดําเนินกิจการดังตอไปนี้
(๑) เปนคูสัญ ญาหรือมีส วนได เสียในสัญญาที่ทํากับหนว ยงานของ
รัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่ง
มีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
(๒) เปนหุนส วนหรือผูถือหุ นในหางหุน สวนหรือบริษั ทที่เขาเปน
คูสั ญ ญากั บหน ว ยงานของรั ฐ ที่ เจ า หน า ที่ ของรัฐ ผู นั้น ปฏิ บัติ ห นา ที่ ใ น
ฐานะที่เปนเจ าหนาที่ของรัฐ ซึ่งมี อํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือดําเนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิ สาหกิ จ หรือ ราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเป น
คูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถิ่นอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรง
หรือทางออม หรื อเปน หุน สวนหรือผูถื อหุนในห างหุน สวนหรือบริ ษัทที่
รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว
(๔) เข าไปมีสวนไดเสีย ในฐานะเปน กรรมการ ที่ ปรึ กษา ตั วแทน
พนักงานหรือลูกจ างในธุร กิจของเอกชนซึ่ง อยูภายใตการกํา กับ ดูแ ล
ควบคุ ม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรั ฐที่เ จาหน าที่ข องรั ฐผูนั้ น
สัง กัดอยูห รือ ปฏิ บัติห นา ที่ใ นฐานะเป นเจา หนา ที่ข องรัฐ ซึ่ง โดยสภาพ
ของ ผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยงตอประโยชน
สวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
เจา หนาที่ของรัฐตํ าแหนง ใดที่ตอ งหามมิ ใหดําเนินกิจการตาม
วรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ให นํ า บทบั ญ ญั ติ ใ นวรรคหนึ่ ง มาใช บั ง คั บ กั บ คู ส มรสของ
เจา หน าที่ข องรัฐตามวรรคสอง โดยใหถื อว าการดํ าเนิ นกิ จการของคู
สมรสดังกลาว เปนการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ

ผูถูกบังคับใช
เจาหนาที่ของรัฐที่
คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ประกาศกําหนด
ตําแหนง (ปจจุบัน
กําหนดตําแหนง
นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี)
การกระทําของคูสมรส
ใหถือวาเปนการกระทํา
ของเจาหนาที่ของรัฐ

มาตรา 103 ห า มมิ ใ ห เ จ า หน า ที่ ข องรั ฐ ผู ใ ดรั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ เจาหนาที่ของรัฐ
ประโยชนอื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควร
ได ต ามกฎหมาย หรื อ กฎ ข อ บั ง คั บ ที่ อ อกโดย อาศั ย อํ า นาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดย
ธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่น
ใดของผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดย
อนุโลม

บทลงโทษ
เปนความผิดฐานทุจริตตอ
หนาที่ จําคุกไมเกินสาม
ปหรือปรับไมเกินหกหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

เปนความผิดฐานทุจริตตอ
หนาที่ จําคุกไมเกินสามป
หรือปรับไมเกินหกหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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คูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน จังหวัดลําปาง

ลําดับ
กฎหมาย
3. ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
ขอ 3 ขาราชการตองยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่
ถูกตองและเปนธรรม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(3) ตองรายงานการดํารงตําแหนงทั้งที่ไดรับคาตอบแทนและไมได
รับ คาตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นของรัฐ และกิจการที่รัฐถือหุน
ใหญ ตอหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การ
ดํา รงตํา แหนง นั้น ๆอาจขั ดแยง กับ การปฏิ บัติ หน าที่ หรือ อาจทํ าใหก าร
ปฏิบัติหนาที่เสียหาย
ขอ 5 ขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหน งหนาที่และ
ยึดถือประโยชนส วนรวมของประเทศชาติ เหนื อกวา ประโยชนสวนตน
โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(1) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีอยูตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปน
ญาติพี่น อง พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือผูมีบุญ คุณสวนตัวมาประกอบการ
ใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติตอบุคคลนั้น
ตางจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
(2) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพ ยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่ ง
อํานวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเอง
หรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย
(3) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะ
สวนตัว ซึ่งกอใหเ กิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชน
สวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของเจาหนาที่
ในกรณี มี ค วามเคลื อ บแคลงหรื อสงสั ย ใหข า ราชการนั้ น ยุ ติ ก าร
กระทํ าดั งกลา วไวก อน แลว แจ งใหผูบั งคั บบั ญชา หัว หน าส วนราชการ
และคณะกรรมการจริ ยธรรมพิจ ารณา เมื่อ คณะกรรมการจริ ยธรรม
วินิจฉัยเปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น
(4) ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในหน ว ยงานโดยตรงหรื อ
หนาที่อื่นในราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ
ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก ในกรณีที่ มี
ความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการ หรือประโยชนสวนรวม
กับประโยชนสวนตนหรือสวนกลุม อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาดตอง
ยึดประโยชนของทางราชการและประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ
ข อ 6 ข าราชการตองละเว นจากการแสวงประโยชนที่ มิช อบโดย
อาศั ย ตํ า แหน ง หน า ที่ และไม ก ระทํ า การอั น เป น การขั ด กั น ระหว า ง
ประโยชนสวนจนและประโยชนสวนรวม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(1) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอื่นเรียก รับ หรือยอม
จะรั บ ซึ่ง ของขวั ญ แทนตนหรื อ ญาติ ข องตน ไม ว าก อ นหรื อ หลัง ดํ า รง
ตํา แหน งหรื อปฏิ บัติ ห นา ที่ ไม ว าจะเกี่ ยวข องหรือ ไมเ กี่ ยวข องกั บการ
ปฏิบัติหนาที่หรื อไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรื อเปน
การใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป
(2) ไมใชตําแหนง หรือกระทําการที่เปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลใด
เพราะมีอคติ

ผูถูกบังคับใช
ขาราชการพลเรือน
สามัญ พนักงานราชการ
และลูกจางในสังกัด
ราชการพลเรือน

บทลงโทษ
ผิดวินัยและถอดถอนออก
จาก ตําแหนง กรณีผู
ดํารงตําแหนง
ระดับสูงและนักการเมือง
ระดับชาติกระทําผิด
จริยธรรมอยางรายแรง

ขาราชการพลเรือน
สามัญ พนักงานราชการ
และลูกจางในสังกัด
ราชการพลเรือน

ผิดวินัยและถอดถอนออก
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ลําดับ

1.

กฎหมาย
(3) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติ
กรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะไดประโยชนอันมิควรไดโดย
ชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
ขอ 7 ขาราชการตอ งเคารพและปฏิบัติต ามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอยางตรงไปตรงมา โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(4) ไมเลี่ยงกฎหมาย ใชหรือแนะนําใหใชชองวางของกฎหมายที่อยู
ในความรับผิด ชอบของตนเพื่อประโยชนข องตนเองหรือผูอื่ น และตอ ง
เรงแกไขชองวางดังกลาวโดยเร็ว
(5) ไมยอมใหบุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพยสิน สิทธิ หรือ
ประโยชนอื่นใดแทนบุคคลอื่นอันเปนการเลี่ยงกฎหมาย หรือใชชื่อบุคคล
อื่นถือครองสิ่งดังกลาวแทนตนเพือ่ ปกปดทรัพยสินของตน
ขอ 8 ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม เปนกลาง
ทางการเมื อง ใหบ ริ ก ารแก ป ระชาชนโดยมี อั ธ ยาศั ย ที่ ดีแ ละไม เ ลื อ ก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(5) ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญ าติพี่นอง พรรคพวก เพื่อนฝูง
หรือผูมีบุญคุณและตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมไมเห็นแกหนา
ผูใด
ขอ 9 ขาราชการตองปฏิบั ติต ามกฎหมายวาดว ยข อมู ลขาวสารของ
ทางราชการอยางเครงครัด และรวดเร็ว ไมถวงเวลาใหเนิ่นช าและใช
ขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการดําเนินงานเพื่อการในหนาที่ และใหขอมูล
ขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ทันการณ และไมบิดเบือ น
ขอเท็จจริง โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(1) ไมใชขอมูลที่ไดม าจากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไมใ ช
การปฏิบั ติห นา ที่ โดยเฉพาะอยา งยิ่ง เพื่ อเอื้อ ประโยชน แก ตนเองหรือ
บุคคลอื่น

ผูถูกบังคับใช

บทลงโทษ
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บทที่ 3
แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
แนวทางการปฏิบัติหนาที่ เพื่อปองกันมิใหเกิดการฝาฝนบทบัญญัติ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐
1. องคประกอบของกฎหมาย
 หามดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวม
 ตามมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปราม
 การทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งไดบัญญัติหามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) เปนคูสัญ ญาหรื อมีส วนไดเ สียในสัญญาที่ทํา กับหนวยงานของรั ฐที่เจ าหนา ที่ของรั ฐ ผูนั้ นปฏิบั ติ
หนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี
(๒) เปน หุน สว น หรือผูถือหุ นในหางหุ นส วน หรื อบริษัทเขาเปน คูสั ญญากับ หน วยงานของรั ฐซึ่ง
เจาหนาที่ผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
(๓) การรับ สัมปทาน หรือคงถือ ไว ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนว ยงานของรัฐ รัฐ วิส าหกิ จ
หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเขา เปนคูสัญญากับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รั ฐวิสาหกิจ หรือราชการสว น
ทองถิ่น อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้ งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหรือเป นหุนสวน หรือเปนผูถือ
หุนในหางหุนสวน หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว
(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจางในธุรกิจของเอกชน
ซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูนั้นสังกัดอยู หรือไดปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะเปนผูไดรับมอบหมาย ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจจะมีการขัดแยงตอ
ประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่ผูนั้น
2. การกระทําของเจาหนาที่รัฐที่ตองหามตามกฎหมาย
(๑) เปนคูสัญญา หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารสวน
ทองถิ่น ได เขามาทําสั ญญากับหนว ยงานรั ฐ มีฐ านะเปน คูสั ญญากับหนว ยงานของรัฐ อันเปน สัญญาที่จ ะต อง
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
(๒) การมีสว นไดเสียในสัญญา หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผูบริหารสวนทองถิ่น จะตองมีเจตนาประสงคจะใหตนไดรับประโยชนหรือเลือกประโยชนใหกับบุคคลอื่น โดยการ
ใช อํานาจหนาที่เขาไปยุงเกี่ยวกับสัญ ญานั้น หรื อการเขาไปดํ าเนิน กิจการใดๆ เพื่อเป นการปองกันในกรณี ที่ต น
อาจจะตองเสียประโยชนหรือไดรับความเสียหาย
(๓) การเปนหุนสวนในหางหุนสวน หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช.กําหนดไดรวมกันลงทุนในห างหุนสว น ห างหุ นสวนสามัญ หางหุ นสว นสามัญจดทะเบีย น หรือหางหุ นสว น
จํากัด เปนตน และไดเขามาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ โดยปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐเจตนา
ที่จะเอื้อประโยชนตอตนเองหรือบุคคลอื่น
(๔) การถือหุนในบริษัท หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหาร
สวนทองถิ่น ไดเ ขาไปลงทุน โดยมีหุนในบริ ษัท ตามทะเบียนผูถือหุน และบริษัทที่มี เจาหนาที่ของรัฐมี หุนอยูนั้ นได
เขามาเปนคูสัญญา กับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
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(๕) รับสัมปทาน หรือคงไวซึ่งสัมปทาน หรือเขาไปเปนคูสัญญาอันมีลักษณะเปนการผูกขาดเปน

หุนสวนหรือผูถือหุน หรือในหางหุนสวนหรือบริษัท ที่รับสัมปทาน

สัญญาสัมปทาน หมายถึง สัญญาที่เอกชนไดรับอนุญาตจากรัฐใหดําเนินกิจการตางๆ แทน
ดังตอไปนี้
 สัญญาที่รัฐอนุญาตใหเอกชนจัดทําบริการสาธารณะ
 สัญญาที่รัฐใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
 สัญญาที่รัฐใหเอกชนแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
3. การรับสัมปทานจากรัฐ
หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงเขาเปนคูสัญญากับรัฐ และ ทําสัญญารับสัมปทานในสถานะ
เอกชน อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
(๑) เปนกรรมการ ที่ปรึกษาในธุ รกิ จเอกชน หมายถึง เจาหนาที่ข องรัฐ ในตําแหนงเขาไปมีสว นได
เสียในฐานะเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน
(๒) ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผูบ ริหารสว นทองถิ่น ไดทําการเปนตั วแทน กับ ตัว การที่เปน เอกชนในธุ รกิจเอกชนอันเปน หน าที่ของตัวแทนใน
ธุรกิจเอกชน
(๓) ในฐานะพนัก งานหรือ ลูกจ างในธุร กิจ เอกชน หมายถึ ง การที่ เจ าหน าที่ ของรั ฐในตํ าแหน ง
นายกรัฐมนตรี ผูบริหารสวนทองถิ่นไดเขาไปเปนพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจเอกชน
4. ขอหามสําหรับคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามดําเนินกิจการ ที่เปนการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วา ดว ยการปองกันและปราบปรามการทุจริ ต ไดบัญ ญัติหา มมิ ให
เจ าหนาที่ ของรัฐ ดําเนิน กิจ การใดๆ ที่เ ปน การขัด กัน ระหวางผลประโยชนสว นบุค คลและผลประโยชนส วนรวม
บทบัญญัติดังกลาวยังบังคับไปถึงคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐ (ภริยาหรือสามี) ดวย โดยมีขอหาม ดังตอไปนี้
(1) หามคูสมรส (ภริยา หรือสามี) ของเจาหนาที่ของรัฐเปนคูสัญญา หมายถึง การหามคูสมรสของ
เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงเขามาเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ ในฐานะ
เจาหนาที่ผูมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
(2) ห า มคู ส มรสของเจ า หน า ที่ มี ส ว นได เ สี ย ในสั ญ ญา หมายถึ ง การที่ คู ส มรสของเจ า หน า ที่ ใ น
ตํา แหนงไดอ าศัย อํา นาจหนา ที่โ ดยมี เจตนาหรือ ความประสงค ที่จะใหต นไดรับ ประโยชน หรื อเอื้อ ประโยชน ตอ
บุคคลอื่นๆโดยการใชอํานาจหนาที่ของคูสมรสไปดําเนินกิจการใดๆในสัญญา
(3) หามคูสมรส (ภริ ยาหรือสามี) ของเจาหน าที่รั ฐเป นหุ นสว นในหางหุน สว น หมายถึง การที่คู
สมรสของเจาหนาที่รัฐไดลงทุนในหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัดและไดเขามา
เปนคูสัญญากับหนวยงานรัฐ
(4) หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหาร
สว นทองถิ่นถือ หุน ในบริษั ท หมายถึง การที่คู สมรสของเจ าหนาที่ของรัฐ เขาไปลงทุนโดยการมีหุ นในบริษัทตาม
ทะเบียนผูถือหุนและบริษัทที่มีเจาหนาที่ของรัฐมีหุนอยูนั้นไดเขามาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ
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(5) หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี ) ของเจา หนา ที่ของรัฐรับ สัมปทาน หรือคงถือไวซึ่งสั มปทาน หรือ
เขาเปนคูสัญญาอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวน หรือเปนหุนสวนที่ถือหุนในหางหุนสวน หรือ
บริษัทที่ไดรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว
(6) หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาที่รัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารสวน
ทองถิ่นเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะตางๆเปนกรรมการ เปนที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจเอกชน
ซึ่งอยูภายใต การกํากับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนว ยงานของรั ฐที่เจา หน าที่ ของรั ฐผู นั้น สังกัดอยู หรื อ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเป นเจาหนาที่ของรั ฐ ซึ่งโดยสภาพผลของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดแยงกับประโยชนสวนรวม
หรือประโยชนของทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
5. แนวทางการปฏิบัติเพื่อปองกันไมใหฝาฝนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐
๑. การเตรียมตัวกอนเขาสูตําแหนงกอนเปนเจาหนาที่ของรัฐ บุคคลนั้นจะตอง ตรวจสอบตนเอง คู
สมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ วาไดมีการดําเนินกิจการใดๆบางในขณะที่ตนเองไดอยูในสถานะของเอกชน ที่ได
ทําธุรกิจหรือทําการคาไวกับรัฐ โดยจะตองตรวจสอบการเปนคูสัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐ หรือการเปน
กรรมการผูจัดการ การถือหุ น หรือการเปนหุนสวนผูจัดการในหางหุนสวนตางๆ วามีหรือไม และจะตองสํารวจ
กิจการตางๆของคูสมรสรวมไปถึ งศึกษากํ าหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหทราบกอนเขาสูตําแหนงวาจะตอ งดําเนินการ
ตางๆเกี่ยวกับกิจการธุรกิจนั้นอยางไร มิใหขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย
๒. การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ห รื อ การดํ า รงตํ า แหน ง ในระหว า งที่ เ ป น เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ในตํ า แหน ง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารสวนทองถิ่น ในขณะที่ดํารงตําแหนงตามขางตนจะตองไมดําเนินกิจการใดๆที่เปน
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวมตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมาย
ประกอบรั ฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจ ริต และการทําความเขา ใจกับคู สมรสในหลักการ
ของกฎหมายได แล ว หรื อเกิด การเขา ใจที่ไม ถูก ตอ งอาจจะเปนการดําเนิ นการที่เป นการตองหามตามกฎหมาย
กลาวคือแมตนเองจะมิ ไดกระทําการที่กฎหมายบัญญัติวาเป นความผิดแตละเลย ไมใสใจกับการดําเนินการของคู
สมรส ทําใหคูสมรสดําเนินกิจการตางๆตามที่กฎหมายหามไวเจา หนาที่ของรัฐ ผูนั้นจะตอ งไดรับโทษทางอาญาที่
เกิดจากการกระทําของคูสมรส โดยจะตองถูกระวางโทษจําคุก ปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับแลวแตกรณี
๓. การดําเนิ นกิจการในภายหลัง พนจากตํ าแหน ง (พนจากการเปนเจา หนาที่ของรัฐยัง ไมถึ งสองป)
มาตรา ๑๐๐ แห งกฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญวาด วยการปองกัน และปราบปรามการทุจ ริต ได บั ญญัติ หาม
เจาหนาที่ของรัฐมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวม โดย
หา มดําเนินการนั้นต อไปอี กเปน เวลาสองปนับแต เจาหนาที่ข องรัฐ ผูนั้นไดพน จากตํ าแหนง เจา หนาที่ ของรั ฐใน
ตําแหนงนั้นๆแลวการหามในสวนนี้ไดหามการดําเนินกิจการของคูสมรสของเจาหนาที่รัฐไวดวย
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6. ตารางสรุปตัวอยางโอกาสที่จะเกิดผลประโยชนทับซอนของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐกลุมตางๆ
กลุมอาชีพ
1.
นักการเมือง

2.
ขาราชการ
ประจําและ
เจาหนาที่
ของรัฐ






ทั่วไป

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอปญหาการเกิดผลประโยชนทับซอน
การรับเงินหรือผลประโยชนอื่นใด เพื่อแตงตั้ง หรือเลื่อนตําแหนงขาราชการขึ้นเปนผูบริหารระดับสูง
การใชอํานาจหนาที่เพื่อใหบริษัทของตนหรือของพรรคพวกไดรับงาน/ การจางเหมาจากรัฐ
การใชขอมูลของทางราชการเพื่อแสวงหาประโยชน
การแตง ตั้ง คนสนิท/พวกพ องของตนเปน กรรมการในหนว ยงานของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรอิสระ
ที่ทําหนาที่ในการกํากับดูแล (Regulators) สัญญาหรือสัมปทานของรัฐ
การใชตําแหนงหนาที่เลือกผลักดันโครงการที่กอใหเกิดประโยชนตอตนเอง ญาติ/พวกพอง

 การนําขอมูลลับ/ขอมูลภายในมาใชหาประโยชนใหแกตนเองหรือพวกพอง
 หัวหนาหนวยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางแตงตั้งใหญาติ/ คนสนิท/คนที่มี
ความสัมพันธฉันญาติขึ้นเปนผูอํานวยการกองพัสดุ
 การชวยญาติมิตรหรือคนสนิทใหไดงานในหนวยงานที่ตนมีอํานาจ
 การรับผลประโยชนหรือการเรียกรองสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
 การรับงานนอกหรือการทําธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหนวยงาน
 การทํางานหลังเกษียณใหกับหนวยงานที่มีผลประโยชนขัดกับหนวยงานตนสังกัดเดิม
 การนํารถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกคาน้ํามัน
 การนําบุคลากรของหนวยงานไปใชเพื่อการสวนตัว
กลุมวิชาชีพที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินราคา และการจัดซื้อจัดจาง
 การหาผลประโยชนจากความไมรูในระเบียบและขอมูลของทางราชการของประชาชนโดยเรี ยกรับเงิน
และอางวาจะสามารถชวยใหสามารถเสียคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายที่ดินในราคาที่ถูก
กว า ได ผู บ ริ ห ารสถาบั น การเงิน หวั งก า วหน า ในอาชีพ จึง ไดร ว มมือ และใหค วามชว ยเหลือ แก
นั ก การเมือ งในการกู เ งิน ในวงเงิน สู งในรูปแบบการประเมินราคาหลักทรัพย ค้ําประกันใหสูงเกิน
กวาความเปนจริง
 ผูบริห ารสถาบัน การเงินใช อํา นาจหน าที่ใหผูใต บังคับ บัญชาเสนอขายที่ดิน หรือบ านพรอมที่ดินใน
โครงการของตนใหแกลูกคาของสถาบัน การเงิน เพื่อแลกกับความสะดวกในการทําธุรกิจกับสถาบั น
การเงิน
 เจาหนาที่ตรวจสอบภาษีอากรไดเปดสํานักงานบัญชีเพื่อทําบัญชีและรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จํากัด
ซึ่งในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกใหบริการเฉพาะรายที่ตนเองไดรับประโยชนจากผูเสียภาษีเทานั้น
 การกําหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินคาที่ จะจัด ซื้อจั ดจางให บริษัทของตนหรือของพวกพอง
ไดเปรียบหรือชนะในการประมูล
 การใหขอมูลการจัดซื้อจัดจางแกพรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชนในการประมูลหรือการจาง
เหมารวมถึงการปกปดขอมูล เชน การปดประกาศหรือเผยแพรขอมูลขาวสารลาชา หรือพน
กําหนดการยื่นใบเสนอราคา เปนตน
กลุมวิชาชีพอิสระ
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กลุมอาชีพ

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอปญหาการเกิดผลประโยชนทับซอน
 การรับงานจากภายนอกจนกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ประจํา
 การใชสิทธิในการเบิกจายยาใหกับญาติแลวนํายาไปใชที่คลินิกสวนตัว
 การรั บประโยชน จากระบบการล็อคบัต รคิวใหแ กเจา หน าที่หรื อญาติเ จา หน าที่ในหน วยงาน โดยผู มี
หนาที่ดูแลบัตรคิวจะล็อคไวมากกวาที่หนวยงานกําหนดและไปเรียกรับประโยชนจากบัตรคิวที่ล็อคไว
เกินเหลานั้นจากผูรับบริการที่ตองการลัดคิว
กลุมวิชาชีพที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
 การเรียกรับผลประโยชนจากการอนุญาตใหคืนของกลาง เปนตน
กลุมวิชาชีพวิชาการ

 คณะกรรมการตรวจรับ ผลงานทําหนาที่เสมือนเปนนายหนาใหแกบริษัทที่ปรึกษา โดยรับ รายงานผล
การศึกษามาพิจารณากอนและแกไ ขในประเด็น ที่คาดว าอาจถูกคณะกรรมการคนอื่น ทว งติง รวมถึง
การเขาไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอื่น
3.
3.1 การเขามาดําเนินธุรกิจและเปนคูสัญญากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขาราชการ
 สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่นมาดําเนินธุรกิจกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนเปนสมาชิก
ทองถิ่น
 ญาติ/ภรรยา (อาจไม ได จดทะเบีย น) ของผูบริหารทองถิ่น เปนคูสัญ ญาหรือรั บเหมางานกับ องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
 สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่นเขาไปมีสวนไดสวนเสียในฐานะผูรับมอบอํานาจจากบริษัท หางราน ใน
การยื่นซองประกวดราคา
 สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่นเปนบุคคลรวมเจรจาไกลเกลี่ยในฐานะตัวแทนบริษัทหางราน ในกรณีงาน
จางเหมามีปญหา
 ผูบริหารสภา/ผูบริหารทองถิ่นหาประโยชนสวนตัวจากการเก็งกําไรจากราคาที่ดิน ทั้งในรูปของการใช
ขอมูลภายในไปซื้อ ที่ดินไวกอน หรืออาจเปนในรูปแบบที่กําหนดที่ตั้งโครงการในพื้นที่ที่ตนเองมีที่ดิน
อยูเพื่อขายที่ดินของตนเองในราคาที่สูง
 องคก รปกครองสวนทองถิ่น ทําสัญ ญาเชารถไปสัมมนาและดู งานกั บบริษัท ซึ่งเปนของสมาชิกของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั่นเอง
 นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินคาหรือบริการของบริษัทตนเองใหกับเทศบาล
3.2 การใชงบประมาณหลวงเพื่อประโยชนสวนตนและเพื่อหาเสียง
 การจัดสรรงบประมาณหรือโครงการเขาไปในพื้นที่ของตนเอง
 การใช งบประมาณราชการทํา โครงการพรอมเขีย นป ายและชื่อของผูข องบประมาณ ประกาศให
ชาวบานทราบเพื่อเปนการหาเสียง
 การที่สมาชิกสภาทอ งถิ่น ซึ่งมีบทบาทในการอนุมั ติและตรวจสอบการใชง บประมาณของฝายบริหาร
กลับไปมีสวนในการใชงบประมาณสงผลตอการทําหนาที่ในการตรวจสอบและใชวิจารณญาณในการ
ตัดสินใจอนุมั ติเอนเอีย งจากความถูกต องและประโยชนสาธารณะ เนื่องจากตองการงบที่เหลือจาก
การแปรญัตติไปดําเนินการในเขตพื้นที่ของตน
4.ประชาชน การเสนอใหคาน้ํารอนน้ําชาใหแกเจาหนาที่เพื่อแลกกับการลัดคิวรับบริการ
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7. ขั้นตอนการดําเนินการกรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เปนผลประโยชนทับซอนหรือการฝาฝนประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน
คณะกรรมการจริ ยธรรม
ประจําส่วนราชการ
เมื อพบเห็นพฤติกรรม
ที นําไปสู่การมี

ส่งเรื อง

ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน

ไม่ฝ่าฝื นประมวล
จริ ยธรรม

ยุติเรื อง

หรื อมีการฝ่ าฝื น
ประมวลจริยธรรม
หัวหน้ าส่วนราชการ
สั งการ

รายงาน

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ฝ่ าฝื นประมวล
จริ ยธรรม

(ประมวลเรื องสืบสวนและสรุป
ข้ อเท็จจริง ข้ อกฎหมาย และ
ความเห็น)

ขอสังเกต : หากมีการรองเรียนไปที่คณะกรรมการจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรมตองสงเรื่องใหหัวหนาสวนราชการ
คณะกรรมการฯไมมีอํานาจหนาที่ในการบังคับบัญชาสั่งการกลุมงานคุม ครองจริยธรรม

-โทษทางวินยั
- ว่ากล่าวตักเตือน
- ทําทัณฑ์บน
- ให้ รับการพัฒนา

เนื่องจาก

 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เมื่อพบเห็นวาเจาหนาที่ของรัฐคนใดมีพฤติกรรมที่นําไปสูการมีผลประโยชนทับซอนหรือมีการฝาฝนประมวล
จริยธรรม สามารถรองเรียนหรือแจงใหหัวหนาสวนราชการหรือคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาได
2. คณะกรรมการจริยธรรมและหัวหนาสวนราชการไดรับเรื่ องรอ งเรียนแลวจะสั่งการไปยังกลุมงานคุมครอง
จริยธรรมใหดําเนินการสืบสวน รวบรวมและสรุปขอเท็จจริง รวมทั้งขอกฎหมายและความเห็นตางๆ แลวรายงาน
ตอหัวหนาสวนราชการพิจารณาตัดสิน
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3. หัวหนาสวนราชการพิจารณาและวินิจฉัยแลวหากเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมจริง หัวหนาสวนราชการ
จะสั่งการใหมีการลงโทษทางวินัย วากลาวตักเตือน ทําทัณฑบน ใหรับการพัฒนา แลวแตกรณีหรือหากวินิจฉัยแลว
การกระทํานั้นไมฝาฝนประมวลจริยธรรม ก็ใหสั่งยุติเรื่อง

4. ตัวอยางพฤติกรรมผลประโยชนทับซอนที่พบเห็นบอย
1. การนําทรัพยสินของหนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว เชน ใชโทรศัพทของหนวยงานติดตอธุระสวนตัว
นํารถ
ราชการไปใชในธุระสวนตัว เปนตน
2. การใชอํานาจหนาที่ชวยญาติหรือบุคคลอื่นใหเขาทํางาน
3. การใชขอมูลของหนวยงานเพื่อแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง เจาหนาที่ของรัฐทราบมาตรฐาน (spec)
วัสดุอุปกรณที่จะใชในการประมูลแลวใหขอมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อใหไดเปรียบในการประมูล
4. การรับงานนอกแลวกอใหเกิดความเสียหายแกหน วยงานของตน เจาหนาที่ของรัฐอาศัยตําแหน งหนาที่
ทาง
ราชการรับจางเปนที่ปรึกษาโครงการใหบริษัทเอกชน เจาหนาที่รัฐนําเวลาราชการไปทํางานสวนตัว
5. การนําบุคคลากรของหนวยงานมาใชเพื่อประโยชนสวนตน
6. การรับสิ นบนหรือรับของขวัญในรูป ของเงิน หรือผลประโยชน อื่นใด ส งผลใหมีการตัดสิ นใจที่เอื้อประโยชน แก
ผูใหสินบนหรือบุคคลอื่น
7. การเขาทํา งานหลั งออกจากงานเดิม โดยใช ความรู ประสบการณ หรื ออิ ทธิพลจากที่ เคยดํารงตําแหนงมารั บงาน
หรือเอาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง เชน เคยทํางานเปนผูบริหารหนวยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม
แลวไปทํางานในบริษัทผูใหบริการโทรศัพท
8. การลัดคิวใหกับผูใชบริการที่คุนเคย
9. การสงเสริมหรือสนับสนุนใหผูรวมงานแสวงหาประโยชนสวนตน
10. การใหของขวัญหรือของกํานัลเพื่อหวังความกาวหนา หรือหวังผลประโยชนที่มิชอบ
11. การซื้อขายตําแหน ง การจ ายผลประโยชนทั้ งที่เปนตั วเงิ นและประโยชนรู ปแบบอื่นเพื่อใหไดมาซึ่งการเลื่อนระดับ
ตําแหนง หรือความดีความชอบพิเศษ
12. การเพิกเฉยตอการรักษาผลประโยชนสวนรวม
13. การเรี ย กร อ งผลตอบแทนจากการใช อิ ท ธิ พ ลในตํ า แหน ง หน า ที่ เ พื่ อ ส ง ผลที่ เ ป น คุ ณ แก ฝ า ยใดฝ า ยหนึ่ ง
โดยไมเปนธรรม
14. การที่มีหนาที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แลวเขามีสวนไดเสียเพื่อประโยชนของตนเอง หรือผูอื่น
15. การใชตําแหนงหนาที่หาประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพอง เชน เจาหนาที่ของรัฐ ใชอํานาจหนาที่ทํา
ใหบริ ษัทของตนหรือครอบครัวไดงานรับ เหมาของรั ฐ เจ าหนา ที่ฝ ายจัด ซื้อจัด จา งทําสั ญญาซื้ออุปกรณสํา นักงาน
จากบริษัทของครอบครัวตนเอง
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5. แนวทางการปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
การให – การรับของขวัญและผลประโยชน
เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐวาจะตอง
ตัด สินใจและกระทํ าหนาที่ โดยยึ ดผลประโยชน สาธารณะเปนหลัก ปราศจากผลประโยชน สวนบุคคล หาก
ขาราชการและเจ าหน าที่ ภาครัฐคนใดรับ ของขวั ญและผลประโยชน ที่ทําให มีอิ ทธิ พลตอการตัดสิน ใจ และการ
กระทําหนาที่ถือวาเปนการประพฤติมิช อบ จึง เป นการขัด แยงกั นระหวา งผลประโยชนสว นตนและผลประโยชน
สวนรวมไดดวยเชนกัน
 อะไรคือของขวัญและประโยชนอื่นใดที่ใชในความหมายนี้
- ของขวัญและประโยชนอื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพยสิน สิ่ งของ บริการหรืออื่นๆ ที่ มี
มูลคา) ที่ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐใหและหรือไดรับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได และผลประโยชนจาก
การจางงานในราชการปกติ
- ของขวัญและผลประโยชนอื่นใดสามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคาตีราคาได
- ของขวัญที่สามารถคิด ราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินคาบริโ ภค ความบั นเทิง การตอนรั บ ให ที่
พัก การเดิน ทาง อุปกรณเครื่ องใช เชน ตั วอยา งสิ นคา บัต รของขวั ญ เครื่องใชส วนตัว บั ตรกํา นัล บั ตรลดราคา
สินคาหรือบริการ และเงิน เปนตน
- ของขวัญและประโยชนอื่นใดที่คิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใดๆหรือบริการ
ใดๆที่ ไมสามารถคิดเปนราคาที่จ ะซื้อขายได อาทิเชน การใหบริการสวนตัวการปฏิบัติดวยความชอบสวนตน การ
เขาถึงประโยชน หรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชนมากกวาคนอื่นๆ
 แนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน : กรณีการใหหรือรับของขวัญ
ในประมวลจริ ยธรรมขาราชการพลเรื อน ประกาศคณะกรรมการป องกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต แห งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑก ารรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่น ใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ไดกําหนดหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการใหหรือรับของขวัญและผลประโยชนของเจาหนาที่ของรัฐไว ซึ่งสามารถสรุปแนวทางสําคัญได ดังนี้
1. เจาหนาที่ของรัฐตองไมรับหรือถามนําถึงการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดนอกเหนือจากทรัพยสินอัน
ควรไดตามกฎหมาย เวนแตการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาดังตอไปนี้
1.1 การรั บ ของขวั ญ หรื อ ประโยชน อื่ น ใดจากญาติ ซึ่ ง ให โ ดยเสน ห าตามจํ า นวนที่ เ หมาะสมตาม
ฐานะแหงตน
1.2 การรับ ของขวัญ หรือ ประโยชนอื ่น ใดจากบุค คลอื ่น ซึ ่ง มิใ ชญ าติที ่ม ีม ูล คา ในการรับ จาก
แตละบุ คคล แตละโอกาสไมเกิน 3,000 บาท
1.3 การรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดที่เปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป
2. หลักเกณฑการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดตามขอ 1. ใหใชบังคับแกผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของ
รัฐมาแลวไมถึง 2 ปดวย
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3. หามเจาหนาที่ของรัฐใหของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชานอกเหนือจาก
กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการใหของขวัญแกกันโดยการใหของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจาหนาที่ของรัฐจะให
ของขวัญหรือประโยชนอื่นใดที่มีมูลคาเกิน 3,000 บาท มิได
4. หามเจ าหนาที่ของรัฐยินยอมหรือรูเห็นเป นใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด
จากผู ที่ เกี่ ยวของในการปฏิ บัติหน าที่ ของเจ าหน าที่ของรั ฐ เว นแต เป นการรั บของขวั ญหรื อประโยชน อื่นใดที่ให
ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลคาไมเกิน 3,000 บาท
5. ควรใช บั ต รอวยพร การลงนามในสมุ ด อวยพร หรื อ ใช บั ต รแสดงความยิ น ดี แ ทนการให ข องขวั ญ
เพื่ อเป น การป อ งกั น การฝ า ฝ น กฎระเบีย บ อี ก ทั้ง เพื่อ ประโยชน ในการเสริ ม สร า งทั ศ นคติ ในการประหยั ด ให
แกเจาหนาที่ของรัฐ

รายละเอียดตอจากนี้เปนขอเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให-รับของขวัญและหรือผลประโยชนอื่นใด
ในทางปฏิบัติ
 เราจะจัดการอยางไร
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆมี ๓ คําถาม ที่ใชในการตัดสินใจวาจะรับหรือไมรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน คือ
1) เราควรรับหรือไม
2) เราควรรายงานการรับหรือไม
3) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม
1. เราควรรับหรือไม
ตามหลั กการทางจริยธรรมแมว าเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสที่ เราไมสามารถปฏิ เสธได หรื อเปน การรั บใน
โอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อยางไรก็
ตามมีหลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งที่จะรับ
1) ถาเปน การใหเงิน ทานจะตองปฏิ เสธไมวาจะเปนโอกาสใดๆ การรั บเงินสดหรื อสิ่ง ใดๆ ที่ สามารถเปลี่ย น
กลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมและอาจเขาขายการรับสินบน
 การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจ คือ
- ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณ การเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม
- ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชนที่จะสงผลตอการทํางานในอนาคต
 ถ า ท า นทํา งานอยู  ใ นกลุ  ม เสี ่ ย ง อ อ นไหวหรื อ อยู  ใ นข า ยที ่ ต  อ งได ร ั บ ความไว ว างใจเป น พิ เ ศษ
เช น งานตรวจสอบภายในและงานตรวจคุณ ภาพต างๆ การจัดซื้อจั ดจาง การออกใบอนุ ญาตหรื อการ
อนุมัต/ิ อนุญาตตางๆ ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกวาบุคคลกลุมอื่น
2) การรับกอให เกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม หากการรับกอใหเกิดความ
ขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะแลวผลประโยชนสวนตนที่ไดรับกลายเปนมีอิทธิพล
ตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการประพฤติโดยมิชอบ
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การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบและ
การทุจริตคอรรัปชั่น ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของตนเอง โดย
สวนราชการ ที่อยูในกลุมปฏิบัติหนาที่ที่เสี่ยงตอการประพฤติมิชอบควรกําหนดนโยบายดานนี้ อยางเครงครัด
มากกวาหนวยงานอื่นๆ
หลั ก การการปฏิ บั ติ ง านในภาครั ฐ อยู บ นพื้ น ฐานที่ ว า “การกระทํ า และการตั ด สิ น ใจใดๆจะต อ งกระทํ า
ดว ยความเปน กลางปราศจากการมีส ว นได ส ว นเสี ย ในการให บ ริ การ และปกป องผลประโยชน ของสั งคมไทย
โดยรวม”
ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใดๆไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาผลประโยชนใหกับองคกรของตน
หรือตนเองเหนือองคกรหรือบุคคลอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะตอง
ปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร งใส ความพร อมรั บผิ ดชอบ และ
แสดงพฤติกรรมที่ถูกตองเที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มีอาชี พรับขาราชการ ไมวาของขวัญและหรือผลประโยชนนั้น
จะมีคาเพียงเล็กนอยก็ไมควรรับ เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพันหรือพันธะกับผูให และอาจกอใหเกิดความ
เสื่อมศรัทธาตอประชาชน
2. เราตองรายงานหรือไม
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้
1) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ เชน ประกาศคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับของขวัญหรือประโยชนจากคูสัญญา/
องคกรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให-รับกับองคกรหรือบุคคลที่จะขอทําใบอนุญาตหรือรับ
การตรวจสอบดานตางๆ
2) บทบาทหน า ที่ ข องท า นในองค ก ร : ถ า ข า ราชการนั้ น ๆทํ า งานในขอบข า ยที่ อ อ นไหวและต อ งการ
ความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมที่เกี่ยวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนทั้งจากระดับองคกร และ
ระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแนใจที่สุดวา
ตัวทานและองคกรมีความเที่ยงธรรมและจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวาหนวยงานของทานมิไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การหา มรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆและมิได กําหนดใหรายงานการรับของขวัญและผลประโยชน ทานควร
ดํารงความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ
หลักการการกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอื่นใดควรตองรายงานหรือไมควรจะตองใหองคกรเก็บรักษาไว
หรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอยกวา 3,000 บาท ทั้งนี้ใหปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจ ริ ตแห งชาติ เรื่องหลักเกณฑก ารรับ ทรั พยสิ น หรื อ
ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
3. เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม
1) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเอง หากมีคาไมเกิน 3,000 บาท
2) หากมีราคาทางการตลาดเกิน 3,000 บาท สวนราชการตองพิจารณาตัดสิน วาจะตองใหเปนทรัพยสิ น
ของสวนราชการหรือไม

23

คูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน จังหวัดลําปาง

 การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร
การฝาฝนนโยบายวาดวยการรับของขวัญ หรือผลประโยชนนั้นและพรอ มฝาฝนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
อาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไลออกขึ้นกับความรายแรงของการฝาฝนนอกจากนั้น หากการรับ
ของขวัญหรื อผลประโยชนนั้น ๆเขา ขา ยการรับสิ นบน ฉอ ฉลทุจริต และสามารถพิ สูจน ได วาขา ราชการและหรือ
เจ าหนาที่ภ าครัฐ นั้น ๆรั บของขวั ญหรื อผลประโยชน ซึ่งมีผลตอ ความเป นธรรมก อใหเกิดผลประโยชน แกผูใ หโ ดย
มิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริง ผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย
 การรับของขวัญและผลประโยชน : กุญแจแหงความเสี่ยง
การรั บของขวั ญและผลประโยชนใดๆเปนสาเหตุใหส าธารณชนรับ รูว ามีการปฏิบัติ อยางมีอคติ มีอิทธิ พลตอการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติหน าที่ราชการกอ ใหเกิด การทําลายความเชื่อถื อศรัทธาของประชาชนตอภาครัฐและต อ
ขาราชการ กุญแจแหงความเสี่ยง 2 ประการที่สําคัญ คือ
1. ความพยายามที่ จ ะหลบเลี่ ย งกฎเกณฑ โดยตี ค า ราคาของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน น อ ยกว า
ความเปนจริง การตีคาราคาต่ํากวาความเปนจริงนั้นบุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอื่นใหคิดวาของขวัญและหรือ
ผลประโยชนนั้น ๆมีคาต่ํากวาที่เปนจริ งเพื่อหลีก เลี่ ยงการรายงาน การกระทําดังกลาวนั บวา เปน การคดโกงและ
หลอกลวงซึ่งเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม
2. การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลที่เกิดขึ้น
- การรั บ ของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน ใ ดๆอาจทํ า ให ติ ด เป น นิ สั ย อย า งรวดเร็ ว และก อ ให เ กิ ด
ความคาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ทําใหเกิดความรูสึก
ชอบหรืออยากปฏิบัติตอผูรับ บริการ หรือผูรับงาน-รับจาง-รับเหมาฯลฯ ที่เปนผูใหของขวัญและหรือผลประโยชน
โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชนตอบแทนที่ไดรับทําใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกิน กวามาตรฐานที่กําหนด
ในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซื้ออาจรับรูผิดพลาดและเขาใจวาการรับจางตางๆไมตอง
ทําในระดั บมาตรฐานหรือลดคุณ คา การบริการ นอกจากนั้น หากเกิด การปฏิบั ติเป นวัฒ นธรรมการทํางานของ
องคกร ขาราชการและหรือเจาหนาที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกั บ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหนาที่และ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดไดวาเปนการรับสินบน
- การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิ ดเบือนความจริงมีแนวโนมที่เปนไปไดม ากที่เราจะรับ ของขวัญและผลประโยชน
โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆถือไดวาเปนความผิด แตผูรับ
มักจะหาเหตุผลเขาขางตนเองดังนี้
“ฉั น รู ว า ไม ค วรรั บ ของดั ง กล า ว แต ด ว ยมารยาทจึ ง ไม ก ล า จะปฏิ เ สธน้ํ า ใจหรื อ หากไม รั บ จะเป น การทํ า ลาย
สัมพันธภาพระหวางผูใหกับองคกรหรือกับตนเอง”
“คนอื่นๆก็ทําเชนนี้ ทําไมฉันจะทําบางไมได”
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้นมันเปนการยุติธรรมที่เราจะไดรางวัลผลประโยชนพิเศษบาง”
“เพราะฉั น เปน คนพิเ ศษจริ งๆ ดั งนั้ น ผู บัง คับ บั ญ ชาจึ ง ชมฉั น และเป น เรื่ อ งธรรมดาที่ ฉัน มัก เป น คนแรกเสมอ
ที่ไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา”
“มั น เปน แค ตัว อยา งฟรี ใ หท ดลองใช แ ละฉัน ก็ ไ มคิ ด วา หน ว ยงานของฉั น จะสั่ง สิน ค า ชนิด นี้ แมวา ฉั น จะให
คําแนะนํา ก็ตาม”
“ฉันไมเห็นมีกฎระเบียบใดๆเกี่ยวกับการใหของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไมไดฝาฝนกฎเกณฑใดๆ”
ท า นต อ งระลึ ก อยู เ สมอว า เหตุ ผ ลที่ ท า นใช ก ล า วอ า งเช น นี้ ไม ส ามารถปกป อ งท า นจากการถู ก ดํ า เนิ น การ
ทางวินัยหากการกระทําของทานเปนการกระทําที่มิชอบ
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 สถานการณตัวอยาง
หนวยงานภาครัฐหนึ่งสงนักทรัพยากรบุคคลที่ทําหนาที่จัดซื้อจัดจาง (HR procurement) ใหเขารวมสัมมนา
ด า นทรั พ ยากรบุ ค คล เจ า หน า ที่ ผู นั้ น ได รั บ รางวั ล มู ล ค า 7,000 บาท จากการเป น ผู เ ข า ร ว มสั ม มนา
ที่ มี บุ ค ลิ ก เป น Personnel planner ซึ่ ง บริ จ าคโดยโรงงานผลิ ต สิ น ค า ที่ เ ป น คู ค า กั บ หน ว ยงาน เจ า หน า ที่
ไดเก็บของรางวัลนั้นไวโดยไมไดรายงานหนวยงานเนื่องจากคิดวาเปนรางวัลที่ตนชนะจากการเขารวมกิจกรรมการ
สัมมนา
ผูบังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให และตัดสินใจวาจะตองมีการรายงานของ
รางวัล นั้นและลงทะเบีย นเปน ของหนวยงาน โดยให เหตุผ ลวาการปรากฏตัวของเขาในการเขา รวมสั มมนาเปน
เพราะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ดังนั้นเปนความชอบธรรมของหนวยงานที่จะตัดสินวาจะจัดการอยางไร
กับรางวัล ชิ้น นี้เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน าที่มี ความเสี่ย งในเรื่ องผลประโยชนทับซ อน ในที่สุ ด
เจาหนาที่จึงถูกขอรองใหสละรางวัลแกหนวยงานเพื่อใชประโยชนตามความเหมาะสม
 โมเดลสําหรับการตัดสินใจ
ประเด็นการตัดสินใจ
เจตนารมณ : อะไรเปนเจตนาของการใหของขวัญและหรือผลประโยชน
กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการใหของขวัญและหรือผลประโยชน
ความเปดเผย : มีการเปดเผยตอสาธารณชนเพียงใด
คุณคา : ของขวัญและหรือผลประโยชนมีคาราคาเทาใด
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม และมีอะไรบาง
อัตลักษณ : ผูใหมีอัตลักษณเพื่ออะไร
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให คืออะไร
 บทสรุป
ความเชื่อถือไววางใจและจริยธรรมเปนรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อทานเปนขาราชการ
และหรือเจ าหนาที่ภ าครัฐ ไมวา จะสังกัดหนว ยงานใดทานถูกคาดหวัง ให ปฏิ บัติ หน าที่และตั ดสิ นใจโดยปราศจาก
อคติ ท า นถู ก คาดหวั ง ไม ใ ห แ สวงหารางวั ล หรื อ ผลประโยชน ใ นรู ป แบบใดๆ นอกเหนื อ จากเงิ น เดื อ นและ
ผลประโยชนที่รัฐจัดให แมวานโยบายของหนวยงานหลายแหงจะอนุ ญาตให รั บ ของขวั ญได ซึ่งถือว าเป น ของที่
ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แตอยางไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝาฝนขอบเขตดวยการรับของขวัญ
หรือผลประโยชน ที่ไม เหมาะสมจะนํา ไปสูความเสี่ย งตอการทุจ ริตและทํา ลายชื่อเสียงของท านรวมทั้ง องคกรของ
ทานเอง

------------------------------------------------------------
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บทที่ 4
หนวยงานที่รับเรื่องรองเรียนกรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เปนผลประโยชนทับซอน
หากพบเห็นเจ าหนาที่ของรัฐมี พฤติกรรมที่จ ะนํา ไปสูการทุจ ริต ตอตําแหนง หน าที่ห รือมีพฤติก รรมที่เป น
การขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม สามารถดําเนินการแจงหนวยงานตางๆ ได
ดังตอไปนี้
1. หนวยงานตนสังกัดของผูกระทําความผิด
รองเรียนผานคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการหรือหัวหนาสวนราชการที่ตนสังกัด
2. สํานักงานผูตรวจการแผนดิน
ที่อยู : ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี
(อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมูที่ 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
10210
โทรศัพท : 0-2141-9100 หรือ 1676 โทรสาร : 0-2143-8341
เวปไซต : http://www.ombudsman.go.th
3. ศูนยดํารงธรรมจังหวัดลําปาง
ที่อยู : สํานักงานจังหวัดลําปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 52000
โทรศัพท : 0-5435-1211
โทรศัพทสายดวน : 1567
เวปไซต : http://www.lampang.go.th
4. ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
ที่อยู : กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท : 0-2222-1141 ถึง 55
โทรศัพทสายดวน : 1567
เวปไซต : http://www.damrongdhama.moi.go.th
5. ศาลปกครอง
ที่อยู : เลขที่ 120 หมูที่ 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท : 0 2141 1111
โทรศัพทสายดวน : 1355
เวปไซต : http://www.admincourt.go.th
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6. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)
ที่อยู : เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ทาทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู ปณ. 100
เขตดุสิต กทม.
โทรศัพท : 0 2528 4800-4849
เวปไซต : https://www.nacc.go.th
7. สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ที่อยู : ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : 0-2271-8000
เวปไซต : http://www.oag.go.th
8. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
ที่อยู : 47/101 ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท : 02-547-1711
เวปไซต : http://www.fact.or.th
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