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คำนำ
เนื่ อ งจำกปั ญ หำกำรทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระบบรำชกำรยุ ค ปั จ จุ บั น ส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด จำก
ผลประโยชน์ขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในกำรดำรงตำแหน่งของเจ้ำหน้ำที่รัฐ
หรือที่ เรำเรียกกั นว่ำ “ผลประโยชน์ทั บซ้อน” จึงถือได้ว่ำปัญหำกำรมีผ ลประโยชน์ทับ ซ้ อนเป็นกำรทุ จริต
คอร์รัป ชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำย หรือ
จริยธรรม ด้วยกำรใช้อำนำจในตำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซงกำรใช้ดุลพินิจในกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่รัฐ จน
ทำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และ
ควำมเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส ำธำรณะของส่วนรวม และท ำให้ประโยชน์ห ลักขององค์ก ร
หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป ไม่ว่ำจะเป็นผลประโยชน์ทำงกำรเงินและทรัพยำกรต่ำงๆ คุณภำพ
กำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรม ในสังคมรวมถึงคุณค่ำอื่นๆด้วย
ดั ง นั้ น เพื่ อ ช่ ว ยป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ หำกำรมี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นขึ้ น โรงพยำบำลสั น ทรำย
จึงได้จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่รัฐเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับนี้ขึ้น โดยมีสำระสำคัญเกี่ยวข้อง
กับผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งในส่วนควำมหมำย รูปแบบ แนวทำงกำรป้อ งกันผลประโยชน์ทับซ้อน กลไกกำร
บังคับใช้ และบทลงโทษ เพื่อเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนให้กับเจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำนได้รับทรำบ
และนำมำยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงมิให้เกิดกำรฝ่ำฝืนมำตรฐำน
จริยธรรมที่ ก ำหนดไว้ เสริ ม สร้ำ งจริยธรรมในหน่วยงำนส ำนัก งำนปลัด กระทรวงกำรคลัง และเผยแพร่
ภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะนำพำหน่วยงำนไปสู่ควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชำติต่อไป
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บทที่ 1
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ความหมายของผลประโยชน์ทบั ซ้อน
“Conflict of Interest” เป็ น ภำษำต่ ำ งประเทศซึ่ ง มี ก ำรกล่ ำ วถึ ง อย่ ำ งกว้ ำ งขวำงในรอบหลำยปี
ที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะในช่วงระยะเวลำที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับ ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทำงกำรเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่ำงๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมขอ ง
ประเทศ รวมทั้งได้สร้ำงควำมเสียหำยให้กับประชำชนโดยส่วนรวม ทำให้บรรดำนักวิชำกำรและผู้คนในสังคมไทยต่ำง
ได้ให้คำจำกัดควำม หรือควำมหมำยของคำว่ำ “Conflict of Interest” ไว้แตกต่ำงกันออกไป ดังนี้
สารานุกรมวิกิพีเ ดีย (http://th.wikipedia.org) อธิบ ำยควำมหมำยไว้ว่ำ ผลประโยชน์
ทั บ
ซ้อ น (Conflict of Interest) คือ ภำวะที่บุคคลซึ่ง อยู่ในสถำนะที่ ต้องได้รับ ควำมเชื่อถือ เช่น นัก กำรเมื อง ผู้ให้
นโยบำย หรือผู้อำนวยกำรบริหำรของบริษัท มีผลประโยชน์หรือควำมต้องกำรทั้งในทำงอำชีพในบำงครั้งรวมถึงเรื่อง
ส่วนตัว ที่ขัดแย้งกัน ควำมต้องกำรที่ขัดแย้งกันนี้ทำให้เกิดควำมลำบำกในกำรทำหน้ำที่อย่ำงยุติธรรม แม้ว่ำจะไม่มี
หลักฐำนเกี่ยวกับกำรกระทำที่ไม่เหมำะสม ผลประโยชน์ทับซ้อนอำจจะทำให้เกิดภำพที่ทำให้ควำมน่ำเชื่อถือของ
บุคคลนั้น ในกำรกระทำที่เป็นกลำงลดลง
ดร. วิทยากร เชียงกูล ได้ให้ควำมหมำยของคำว่ำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง ผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้มีอำนำจหน้ำที่ที่ ต้องตัดสินใจทำงำนเพื่อส่วนรวม ไม่ว่ำ
เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรภำคธุรกิจ เอกชน และเจ้ำหน้ำที่ภำคประชำสังคม (Civil Society)
ผาสุก พงศ์ไพจิตร ได้อธิบำยควำมหมำยของ ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง กำรทับซ้อนของผลประโยชน์
ของบุคคลที่มี 2 สถำนะ หรือมำกกว่ำในเวลำเดียวกัน คือ ตำแหน่งสำธำรณะและตำแหน่งในบริษัทเอกชน ซึ่งบุคคล
ดังกล่ำวอำจมีควำมโน้มเอียงใช้อำนำจและตำแหน่งสำธำรณะหำผลประโยชน์ส่วนตัวหรือแสวงหำประโยชน์ให้แก่
กลุ่มพวกพ้องของตนเองทั้งทำงตรงและทำงอ้อมได้อย่ำงง่ำยดำย เช่น กรณีของนำยกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุ้น
หรื อ ครอบครั ว ใกล้ ชิ ด เป็ น เจ้ ำ ของกิ จ กำร ซึ่ ง ได้ รั บ สั ม ปทำนหรื อ อยู่ ใ นฐำนะจะได้ รั บ สั ม ปทำนธุ ร กิ จ จำก
รัฐ ขณะเดียวกันก็อยู่ในตำแหน่งสำธำรณะที่เป็นผู้มีอำนำจอนุมัตกิ ำรให้สัมปทำนธุรกิจดังกล่ำวด้วย ตัวอย่ำงที่พบ
คือ กำรได้ชนะประมูลโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่จำกภำครัฐเพรำะผู้ชนะประมูลมีพรรคพวกเป็นนักกำรเมือง หรือ
บริษัทที่ชนะประมูลมีนักกำรเมืองร่วมหุ้นอยู่เป็นหุ้นลม กำรชนะประมูลดังกล่ำวด้วยอิทธิพลทำงกำรเมืองจะส่งผลให้
บริษัทผู้ชนะประมูลสำมำรถหำกำไรเกินควรได้ กำรคอร์รัปชั่นในโครงกำรขนำดใหญ่ภำครัฐได้กลำยเป็นแหล่งหำรำยได้
จำกกำรคอร์รัปชั่น ที่สำคัญของนักกำรเมืองและข้ำรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
Dr. Michael McDonald นั ก วิ ช ำกำรด้ ำ นจริ ย ธรรม แห่ ง มหำวิ ท ยำลั ย British Columbia และ
ผู้อำนวยกำร Centre for Applied Ethics ได้ให้คำนิยำมของคำว่ำ Conflict of Interest หมำยถึง สถำนกำรณ์ที่
บุคคล เช่น เจ้ำหน้ำที่รัฐ ลูกจ้ำง หรือ นักวิชำชีพ มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมำกพอจนเห็นได้ว่ ำกระทบ
ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงตรงไปตรงมำ (ภำวะวิสัยหรือเป็นกลำง) โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๓ ประกำร คือ
องค์ ประกอบประการแรก คือ ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private interest) หรือผลประโยชน์ ส่วนบุคคล
(Personal interest) ซึ่งผลประโยชน์นี้อำจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆที่ทำให้
ผู้ ไ ด้ รั บ พึ ง พอใจ ส่ ว นนี้ โ ดยตั ว มั น เองแล้ ว ไม่ เ สี ย หำยอะไรเพรำะใครๆ ก็ แ สวงหำผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั น

ทั้งนั้น เช่น กำรหำงำนใหม่ที่มีรำยได้ที่ดีกว่ำเก่ำ แต่ปัญหำจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผลประโยชน์นี้ไปแย้งกับ ผลประโยชน์
ส่วนรวม
องค์ประกอบที่ส อง คือ กำรปฏิบัติหน้ำที่ โ ดยใช้ส ถำนะและขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ห รือ
เจ้ำพนักงำนของรัฐโดยขำดหลักจริยธรรมพื้นฐำนในวิชำชีพตน ทั้งนี้เพรำะอำนำจหน้ำที่ที่มีอยู่เกิดจำกกำรมีตำแหน่ง
หรือกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่หรือเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำย
องค์ประกอบสุดท้าย คือ เมื่อผลประโยชน์ที่ขัดแย้งนั้นไปแทรกแซงกำรตัดสินใจ หรือกำรใช้วิจำรณญำณ
ในทำงใดทำงหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
จึง เห็นได้ว่ำจำกนิย ำมศัพ ท์ ของนัก วิชำกำรข้ำงต้น สำมำรถสรุป ควำมหมำยของผลประโยชน์ทั บ ซ้อ น

(Conflict of Interest) คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วต้องเลือก
เอำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซึ่งทำให้ตัดสินใจได้ยำกในอันที่จะปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิดควำมเป็นธรรมและปรำศจำกอคติ

2. รูปแบบของผลประโยชน์ทบั ซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่
1. กำรรับผลประโยชน์ต่ำงๆ (Accepting benefits) คือกำรรับสินบน หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใน
รูปแบบอื่นๆ ที่ ไม่เหมำะสมและมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ เช่น หน่วยงำนรำชกำรรับเงินบริจำคสร้ำง
สำนักงำนจำกนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญำกับ หน่วยงำน กำรใช้งบประมำณ ของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้ำงแล้ว
เจ้ำหน้ำที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน
2. กำรทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญำ (Contracts) หมำยถึง สถำนกำรณ์ที่เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ทำกับหน่วยงำนที่ตนสังกัด เช่น กำรใช้ตำแหน่งหน้ำที่ ที่ทำให้หน่วยงำนทำสัญญำซื้ อ
สินค้ำจำกบริษัทของตนเองหรือจ้ำงบริษัทของตนเองเป็นทีป่ รึกษำ หรือซื้อที่ดิน ของตนเองในกำรจัดสร้ำงสำนักงำน
3. กำรทำงำนหลังจำกออกจำกตำแหน่งสำธำรณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมำยถึง กำรที่
บุคลำกรออกจำกหน่วยงำนของรัฐ และไปทำงำนในบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ที่ ตนเองเคยมี
อำนำจควบคุม กำกับ ดูแล
4. กำรทำงำนพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้ำหน้ำที่ของรัฐตั้งบริษัทดำเนิน
ธุรกิจที่เป็นกำรแข่งขันกับหน่วยงำนหรือองค์กรสำธำรณะที่ตนสังกัด หรือกำรรับจ้ำงเป็นที่ปรึกษำโครงกำรโดยอำศัย
ตำแหน่งในรำชกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือว่ำโครงกำรของผู้ว่ำจ้ำงจะไม่มีปัญหำติดขัด ในกำรพิจำรณำจำกหน่วยงำนที่
ตนสังกัดอยู่
5. กำรรั บ รู้ ข้ อ มู ล ภำยใน (Inside information) หมำยถึ ง สถำนกำรณ์ ที่ ผู้ ด ำรงต ำแหน่ ง สำธำรณะ
ใช้ประโยชน์จำกกำรรู้ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทรำบว่ำจะมีกำรตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดิน
โดยใส่ชื่อภรรยำ หรือทรำบว่ำจะมีกำรซื้อที่ดินเพื่อทำโครงกำรของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรและขำยให้กับรัฐ
ในรำคำที่สูงขึ้น
6. กำรใช้ ทรัพย์สิ นของหน่ วยงำนเพื่อประโยชน์ของธุรกิ จส่วนตัว (Using your employer’s property
for private advantage) เช่ น กำรน ำเครื่ อ งใช้ ส ำนั ก งำนต่ ำ งๆกลั บ ไปใช้ ที่ บ้ ำ น กำรน ำรถยนต์ ใ นรำชกำร
ไปใช้เพื่องำนส่วนตัว
7. กำรนำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทำงกำรเมือง (Pork-belling) เช่น กำรที่
รัฐมนตรีอนุมัติโครงกำรของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้ำนเกิดของตนเอง หรือกำรใช้งบประมำณสำธำรณะ เพื่อ
กำรหำเสียงเลือกตั้ง
จำกรูปแบบประเภทต่ำงๆของปัญหำควำมขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม
จะเห็นว่ำโอกำสควำมเป็นไปได้ทจี่ ะเกิดปัญหำมีสงู มำกเพรำะปัญหำดังกล่ำวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมทีเ่ ข้ำ
ข่ำยควำมขัดแย้งอย่ำงกว้ำงขวำง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในกำรจัดกำรกับปัญหำ ควำมขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ กำรมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในกำรทำงำนของบุคคล
สำธำรณะรวมถึงกำรมีกฎหมำยที่สำมำรถครอบคลุมถึงกำรกระทำผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ

แผนภาพรูปแบบของผลประโยชน์ทบั ซ้อน

กำรรับประโยชน์ต่ำงๆ
(Accepting benefits)

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/
เงินบริจำคจำกลูกค้ำของหน่วยงำน

กำรทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing)
หรือเป็นคูส่ ัญญำ (Contracts)

มีส่วนได้เสียในสัญญำที่ทำกับ
หน่วยงำนต้นสังกัด

กำรทำงำนหลังจำกออกจำกตำแหน่ง
สำธำรณะหรือหลังเกษียณ
(Post-employment)

ลำออกจำกหน่วยงำนเพื่อไปทำงำน
ในหน่วยงำนที่ดำเนินธุรกิจประเภท
เดียวกัน

กำรทำงำนพิเศษ (Outside
employment or moonlighting)

ตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือ
รับงำนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด

กำรรับรู้ข้อมูลภำยใน
(Inside information)

ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลภำยในเพือ่
ประโยชน์ของตนเอง

กำรใช้สมบัติของหน่วยงำนเพื่อ
ประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว
(Using your employer’s
property for private advantage)
กำรนำโครงกำรสำธำรณะลงในเขต
เลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทำงกำรเมือง
(Pork-belling)

นำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้
ในงำนส่วนตัว

รัฐมนตรีอนุมัติโครงกำรไปลงในพื้นที่
ตนเอง หรือกำรใช้งบสำธำรณะ
เพื่อหำเสียง

บทที่ 2
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
1. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) กำรก ำหนดคุณสมบัติที่ พึ งประสงค์ห รือคุณสมบัติต้องห้ำม (Qualification and disqualification
from office) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรป้องกันเบื้องต้นมิให้มีโอกำสเกิดปัญหำควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัว
กับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้ำรำชกำรกำรเมื อง คุณสมบัติต้องห้ำมที่ นำนำประเทศ มั กก ำหนด ได้แก่
กำรห้ำม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ดำรงตำแหน่ง ข้ำรำชกำรประจำ และต้อ งไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัมปทำน
หรือสัญญำต่ำงๆกับรัฐ เป็นต้น
(2) กำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น หนี้ สิ น และธุ ร กิ จ ของครอบครั ว ให้ ส ำธำรณะทรำบ
(Disclosure of personal interests) เช่น กำรแจ้งถึง จำนวนหุ้นส่ว นหรือธุรกิจส่วนตัวว่ำมีอะไรบ้ำง แบ่งได้เป็น
2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ กำรแจ้งทรัพย์สินหรือควำมต้องกำรส่วนบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น และประเภทที่
สอง คือ กำรแจ้งทรัพย์สินของเจ้ำหน้ำที่ก่อนจะมำดำรงตำแหน่ง ถึงแม้วิธีกำรนี้จะไม่ใช่เครื่องมือที่แก้ปัญหำควำม
ขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่ำงน้อยกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก็ช่วยให้
สำธำรณชนสำมำรถวิเครำะห์หรือมองเห็นช่องทำงที่อำจจะก่อให้เกิดปัญหำได้ง่ำยขึ้น
(3) กำรกำหนดข้อพึงปฏิบัติทำงจริยธรรม (Code of conduct) เป็นกำรสร้ำงกรอบเพื่อบอกถึงสิ่งที่ควรและ
ไม่ควรยึดถือเป็นหลักในกำรทำงำน ถ้ำไม่ปฏิบัติตำมไม่ถือว่ำผิดทำงกฎหมำยแต่สำมำรถบ่อนทำลำยควำมเชื่อมั่นที่
สังคมจะมีต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น และสำมำรถเป็นบ่อเกิดแห่งควำมเสื่อมศรัทธำที่ประชำชนจะมีต่อระบบรำชกำร
(4) ข้อ ก ำหนดเกี่ ยวกั บ กำรท ำงำนหลัง พ้นตำแหน่ง ในหน้ำที่ ท ำงรำชกำร (Post-office employment
restriction) เป็ นข้ อ ก ำหนดที่ มี วั ตถุป ระสงค์เ พื่ อป้ องกั นมิ ให้ ผู้ที่ ด ำรงตำแหน่ ง ในหน่วยงำนของรัฐน ำข้ อมู ล ลั บ
(Confidential information) ภำยในหน่วยงำนที่เขำทรำบไปใช้ประโยชน์หลังจำกกำรออกจำกตำแหน่งดังกล่ำว
แล้ว รวมถึง ป้อ งกันกำรใช้ สิท ธิในกำรติดต่อหน่วยงำนรำชกำรในฐำนะที่เ คยดำรงตำแหน่ง สำคัญ ในหน่วยงำน
รำชกำรมำแล้ว
นอกจำกแนวทำงดังกล่ำวข้ำงต้นแล้วจำเป็นต้องมีกลไกสำหรับกำรบังคับใช้ (Enforcement) กฎระเบียบ ที่
กำหนดขึ้น เช่น กำรตั้งคณะกรรมกำรในลักษณะองค์กรกำกับดูแลเพื่อตรวจสอบให้ผู้อยู่ภำยใต้กฎระเบียบดังกล่ำว
ปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่บัญญัติไว้ โดยคณะกรรมกำรดังกล่ำวต้องมีควำมเป็นอิสระอย่ำงเพียงพอเพรำะในกรณีที่มี
กำรละเมิดกฎระเบียบที่เกิดขึ้น ก็ต้องทำหน้ำที่สอบสวนข้อเท็จจริงก่อนที่จะดำเนินกำรตำมมำตรกำรที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

กำรสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรที่ดี (Good Governance) คือ ประกำรแรก กำรมุ่งเน้นควำมรับผิดชอบ ต่อ
สำธำรณะ (Accountability) ประกำรที่สอง มีควำมโปร่ง ใสในกำรดำเนินงำน (Transparency) ซึ่งรวมถึงกำรที่
สำธำรณชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลต่ำงๆได้ ประกำรที่สำม กำรมีหลักกำรที่แน่นอนคงเส้นคงวำและเป็นธรรมเพื่อให้
ประชำชนเกิดควำมมั่นใจ (predictability) ซึ่งหมำยควำมว่ำกฎเกณฑ์ต่ำงๆจะต้องใช้บังคับกับทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม
กันไม่ลำเอียง ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆจนก่อให้เกิดควำมสับสน และประกำรสุดท้ำย คือ กำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน (Public Participation) หมำยควำมว่ำผู้บริหำรระดับสูงจะต้องเคำรพในควำมคิดเห็นของสมำชิก
ในองค์กร กล่ำวคือในกำรตัดสินใจด้ำนนโยบำยนั้นจะต้องเปิดรับฟังควำมคิดเห็นและให้สมำชิกขององค์กรมีส่วนร่วม
ในกำรตัดสินใจ

ควบคู่ไปกั บกำรสร้ำงระบบกำรบริห ำรจัดกำรที่ ดีก็ คือ ประกำรแรก กำรปรับปรุง กฎหมำยให้ทันสมั ย
ชัดเจน ครอบคลุม และสำมำรถตำมกระแสกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิ จ กำรเมื อง สังคม และวัฒนธรรมได้ทั น
ประกำรที่สอง กำรปฏิรูปองค์กรอิสระเพื่อกำรตรวจสอบและปรำบปรำมผลประโยชน์ทับซ้อนให้มีกำรดำเนินงำนทีม่ ี
ประสิทธิภำพมีกระบวนกำรสรรหำและคัดเลือกคณะกรรมกำรที่เป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจำกกำรเมือง และเป็นผูท้ ี่
มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง ประกำรที่สำม กำหนดหลักเกณฑ์ด้ำนจริยธรรมคุณธรรม (Codes of ethics)
รวมทั้งจรรยำบรรณทำงวิชำชีพต่ำงๆ เพื่อเป็นแนวทำงอันชัดเจนในกำรชี้นำพฤติกรรมไปในทิศทำงที่ถูกต้อง กำหนด
บทลงโทษผู้ประพฤติผิดจรรยำบรรณทำงวิชำชีพอันก่อให้เกิดกำรยกระดับมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่ม
วิชำชีพให้สูง ขึ้น ประกำรสุดท้ ำย ส่ง เสริม ภำคประชำสัง คมให้เ ข้ม แข็ง เป็นองค์ก รแบบเปิด สมั ครใจในกำรรับ
สมำชิ ก มี ค วำมเป็ น อิ ส ระในกำรด ำเนิ น งำนและมี จิ ต ส ำนึ ก ที่ เ สี ย สละในกำรท ำงำนเพื่ อ ผลประโยชน์ ข อง
ส่วนรวม องค์กรภำคประชำสังคมเหล่ำนี้จะมีบทบำทสำคัญในกำรเคลื่อนไหวเพื่อกำรมีส่วนร่วมและตรวจสอบกำร
ดำเนินงำนของภำคสำธำรณะให้ปลอดจำกผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่ำงแท้จริง

2. มาตรการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประการแรก การกาหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนว่ำอะไร
คือสิ่งผิดและอะไรคือสิ่งถูกมิให้ประชำชนเกิดควำมสับสนเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
โดย
จะต้องนิยำมและกำหนดมำตรฐำนกำรกระทำต่ำงๆให้ชัดเจน ซึ่งวิธีกำรกำหนดหลักเกณฑ์ทำงจริยธรรมคุณธรรม
ดังกล่ำวนี้ สำมำรถกระทำได้โดยกำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชำชีพมีกำรรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมำคมและส่งเสริมให้
สมำคมวิชำชีพต่ำงๆมีกำรบัญญัติเกี่ยวกับจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ หรือกำหนดแนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิด
ปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชำชีพ เพื่อนิยำมให้หลักเกณฑ์ทำงจริยธรรมมีควำมชัดเจน สมำชิกของแต่ละ
กลุ่มวิชำชีพสำมำรถนำไปปฏิบัติได้ พร้อมกับมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตำม
ควำมชั ด เจนเกี่ ย วกั บ รำยละเอี ย ดของหลั ก เกณฑ์ ท ำงจริ ย ธรรม หรื อ บรรทั ด ฐำนส ำหรั บ ก ำกั บ
ควำมประพฤติ ข องนั ก กำรเมื อ ง ข้ ำ รำชกำร และผู้ เ ชี่ ย วชำญด้ ำ นต่ ำ งๆเป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วำมส ำคั ญ อย่ ำ งยิ่ ง
เพรำะหลักเกณฑ์ทำงจริยธรรมต่ำงๆเหล่ำนี้ เป็นแนวทำงชี้แนะว่ำบุคคลที่มีตำแหน่งหน้ำที่ทำงด้ำนสำธำรณะนั้นควร
จะมีควำมประพฤติอย่ำงไรอะไรที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจำกเป็นปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนเปิด
โอกำสให้มีกำรอภิปรำย ถกเถียงและสร้ำงเป็นข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทำงจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ
ประการที่ส อง การถ่ายทอด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมสู่สมาชิ กของสังคม โดยผ่ำน
สื่อมวลชนหรือกำรบรรจุในหลักสูตรกำรศึกษำในโรงเรียน เพื่อให้มีกระบวนกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน กำรจัด
อบรมให้ แ ก่ ส มำชิ ก ของสมำคมวิ ช ำชี พ เ พื่ อ เสริ ม สร้ ำ งควำ มรู้ ค วำมเข้ ำ ใจ ก ำรอภิ ป รำยถกเถี ย ง
เพื่อก่อให้เกิดควำมกระจ่ำงในประเด็นที่คลุมเครือน่ำสงสัย มำตรกำรดัง กล่ำวนี้ถือเป็นกำรถ่ำยทอดและปลูกฝัง
สมำชิกของสังคมโดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อันจะทำให้สมำชิกของสังคมเกิดควำมตระหนักถึงควำมสำคัญของปัญหำ
ผลประโยชน์ทับซ้อน รู้สึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนสำมำรถยับ ยั้งตนเองและห้ำมปรำมผู้อื่นมิให้กระทำกำรอันเป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ สมำชิกไม่สำมำรถอ้ำงได้อีกต่อไปว่ำตนทำผิดเพรำะไม่ทรำบ ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ำกันก็คือกำร
กำหนดบทลงโทษส ำหรับ ผู้ที่ มีควำมผิดเกี่ ยวกับ วินัยอย่ำงชัดเจนนั้นจะช่วยลดปัญ หำผลประโยชน์ทั บ ซ้อนหรือ
พฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมและไม่สำมำรถยอมรับได้ให้น้อยลง
ประการที่ส าม เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the arena of civil
society) โดยกำรสนับสนุนให้ประชำชนมีสิทธิ เสรีภำพ มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม อันจะนำไปสู่กำรรวมตัวกันจัดตั้ง
องค์ ก รแบบสมั ค รใจอย่ ำ งอิ ส ระ ส ำหรั บ ด ำเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ว นรวม รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม สื่ อ สำรมวลชน
ที่ เ ป็น อิส ระในกำรด ำเนิ นงำนทั้ ง สื่อ วิท ยุ โทรทั ศน์ และหนัง สือ พิ ม พ์ ต่ำ งมี บุค ลำกรที่ มี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ
มีจิตสำนึกที่เสียสละเพื่อ ส่วนรวม และมี กำรจัดตั้งเป็นองค์กรที่ เข้มแข็ง ซึ่งภำคประชำสังคมที่มี อำนำจต่อรองสูง
ดังกล่ำวนี้จะสำมำรถถ่วงดุลอำนำจและตรวจสอบกำรดำเนินงำนของนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่รัฐระดับสูงได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ อันจะสำมำรถยับยั้งปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนของนักกำรเมืองและข้ำรำชกำรระดับสูงให้น้อยลงได้
ประการที่สี่ การปรับปรุงกฎหมายรวมทั้งแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่างๆของหน่วยงาน เพื่อให้บทบัญญัติ
ทำงกฎหมำยให้ มีนิยำมและตีกรอบควำมผิดอันเกิดจำกผลประโยชน์ทั บซ้อนไว้อย่ำงชัดเจน มี ควำมครอบคลุม
กำรแก้ไขข้อกฎหมำยและกำรบังคับใช้จะต้องมิให้เกิดควำมลักลั่น ปิดช่องโหว่ของกฎหมำย ปรับปรุงแนวทำง และ
กระบวนกำรวินิจฉัยคดีให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำยให้มำกที่สุดรวมทั้งบทลงโทษในกฎหมำยต่ำงๆให้เป็นไปใน
แนวทำงเดียวกัน

ประการที่ห้า การปฏิรูปองค์ก รอิส ระที่ทาหน้ า ที่ป้องกันและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้ อน เช่น
คณะกรรมกำรป้องกั นและปรำบปรำมกำรทุ จ ริตแห่ง ชำติ คณะกรรมกำรป้องกั นและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ศำลรัฐธรรมนูญ ศำลปกครอง
และ
ศำลยุติธรรม โดยจะต้องปฏิรูปองค์กรเหล่ำนี้ให้มีประสิทธิภำพในกำรทำงำน มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และ
มีคุณธรรมในกำรทำงำน มีงบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอมีกระบวนกำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรที่เป็นอิสระ
ไม่ถูก แทรกแซงทำงกำรเมืองมี ควำมเป็นกลำง มีก ฎกติกำกำกับกำรทำงำนที่ ชัดเจน มี เป้ำหมำยในกำรทำงำนที่
สำมำรถวัดและประเมินผลได้และมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ

3. ตารางสรุปตัวอย่างโอกาสที่จะเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐกลุ่มต่างๆ
กลุ่มอาชีพ
1.
นักกำรเมือง

2.
ข้ำรำชกำร
ประจำและ
เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ






ทั่วไป

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่งข้ำรำชกำรขึ้นเป็นผู้บริหำรระดับสูง
กำรใช้อำนำจหน้ำที่เพือ่ ให้บริษัทของตนหรือของพรรคพวกได้รับงำน/ กำรจ้ำงเหมำจำกรัฐ
กำรใช้ข้อมูลของทำงรำชกำรเพื่อแสวงหำประโยชน์
กำรแต่งตั้งคนสนิท /พวกพ้องของตนเป็นกรรมกำรในหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งองค์กรอิสระ
ที่ทำหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล (Regulators) สัญญำหรือสัมปทำนของรัฐ
กำรใช้ตำแหน่งหน้ำที่เลือกผลักดันโครงกำรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ญำติ/พวกพ้อง

 กำรนำข้อมูลลับ/ข้อมูลภำยในมำใช้หำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
 หัวหน้ำหน่วยงำนซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงแต่งตั้งให้ญำติ/ คนสนิท/คนที่มี
ควำมสัมพันธ์ฉันญำติขึ้นเป็นผู้อำนวยกำรกองพัสดุ
 กำรช่วยญำติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งำนในหน่วยงำนที่ตนมีอำนำจ
 กำรรับผลประโยชน์หรือกำรเรียกร้องสิง่ ตอบแทนจำกกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
 กำรรับงำนนอกหรือกำรทำธุรกิจที่เบียดบังเวลำรำชกำร/งำนโดยรวมของหน่วยงำน
 กำรทำงำนหลังเกษียณให้กับหน่วยงำนทีม่ ีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงำนต้นสังกัดเดิม
 กำรนำรถรำชกำรไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลำยกรณีมกี ำรเบิกค่ำน้ำมัน
 กำรนำบุคลำกรของหน่วยงำนไปใช้เพื่อกำรส่วนตัว
กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินราคา และการจัดซื้อจัดจ้าง
 กำรหำผลประโยชน์จำกควำมไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทำงรำชกำรของประชำชนโดยเรียกรับเงิน
และอ้ำงว่ำจะสำมำรถช่วยให้สำมำรถเสียค่ำธรรมเนียมในกำรโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขำยที่ดินในรำคำที่ถูก
กว่ำได้ ผู้บ ริห ำรสถำบันกำรเงิ นหวั ง ก้ ำวหน้ำ ในอำชีพ จึง ได้ร ่ว มมือ และให้ค วำมช่ว ยเหลือ แก่
นัก กำรเมือ งในกำรกู้เ งินในวงเงินสูง ในรูปแบบกำรประเมินรำคำหลักทรัพย์ ค้ำประกันให้สูงเกิน
กว่ำควำมเป็นจริง
 ผู้บริหำรสถำบันกำรเงินใช้อำนำจหน้ำที่ให้ผู้ใต้บังคับ บัญ ชำเสนอขำยที่ดินหรือบ้ำนพร้อมที่ดินใน
โครงกำรของตนให้แก่ลูกค้ำของสถำบันกำรเงิน เพื่อแลกกับควำมสะดวกในกำรทำธุรกิจกับสถำบัน
กำรเงิน
 เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำษีอำกรได้เปิดสำนักงำนบัญชีเพื่อทำบัญชีและรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จำกัด
ซึ่งในเวลำปฏิบัติงำนก็จะเลือกให้บริกำรเฉพำะรำยที่ตนเองได้รับประโยชน์จำกผู้เสียภำษีเท่ำนั้น
 กำรกำหนดมำตรฐำน (Specification) ในสินค้ำที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะในกำรประมูล
 กำรให้ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแก่พรรคพวก/ญำติ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ในกำรประมูลหรือกำรจ้ำง
เหมำรวมถึงกำรปกปิดข้อมูล เช่น กำรปิดประกำศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรล่ำช้ำ หรือพ้น
กำหนดกำรยื่นใบเสนอรำคำ เป็นต้น

กลุ่มอาชีพ

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
กลุ่มวิชาชีพอิสระ
 กำรรับงำนจำกภำยนอกจนกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ประจำ
 กำรใช้สิทธิในกำรเบิกจ่ำยยำให้กับญำติแล้วนำยำไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว
 กำรรับประโยชน์จำกระบบกำรล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้ำหน้ำที่หรือญำติเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน โดยผู้มี
หน้ำที่ดูแลบัตรคิวจะล็อคไว้มำกกว่ำที่หน่วยงำนกำหนดและไปเรียกรับประโยชน์จำกบัตรคิวที่ล็อคไว้
เกินเหล่ำนั้นจำกผู้รับบริกำรที่ต้องกำรลัดคิว
กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
 กำรเรียกรับผลประโยชน์จำกกำรอนุญำตให้คืนของกลำง เป็นต้น
กลุ่มวิชาชีพวิชาการ

 คณะกรรมกำรตรวจรับผลงำนทำหน้ำที่เสมือนเป็นนำยหน้ำให้แก่บริษัทที่ปรึกษำ โดยรับรำยงำนผล
กำรศึกษำมำพิจำรณำก่อนและแก้ไขในประเด็นที่คำดว่ำอำจถูกคณะกรรมกำรคนอื่นท้วงติง รวมถึง
กำรเข้ำไปแทรกแซงกำรพิจำรณำของกรรมกำรคนอื่น
3.
3.1 การเข้ามาดาเนินธุรกิจและเป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้ำรำชกำร
 สมำชิกสภำ/ผู้บริหำรท้องถิ่นมำดำเนินธุรกิจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมำชิก
ท้องถิ่น
 ญำติ/ภรรยำ (อำจไม่ได้จดทะเบียน) ของผู้บ ริหำรท้องถิ่นเป็นคู่สัญญำหรือรับเหมำงำนกั บองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
 สมำชิกสภำ/ผู้บริหำรท้องถิ่นเข้ำไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐำนะผู้รับมอบอำนำจจำกบริษัท ห้ำงร้ำน ใน
กำรยื่นซองประกวดรำคำ
 สมำชิกสภำ/ผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นบุคคลร่วมเจรจำไกล่เกลี่ยในฐำนะตัวแทนบริษัทห้ำงร้ำน ในกรณีงำน
จ้ำงเหมำมีปัญหำ
 ผู้บริหำรสภำ/ผู้บริหำรท้องถิ่นหำประโยชน์ส่วนตัวจำกกำรเก็งกำไรจำกรำคำที่ดิน ทั้งในรูปของกำรใช้
ข้อมูลภำยในไปซื้อ ที่ดินไว้ก่อน หรืออำจเป็นในรูปแบบที่กำหนดที่ตั้งโครงกำรในพื้นที่ที่ตนเองมีที่ดิน
อยู่เพื่อขำยที่ดินของตนเองในรำคำที่สูง
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำสัญญำเช่ำรถไปสัมมนำและดูงำนกับบริษัทซึ่งเป็นของสมำชิกของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง
 นำยกเทศมนตรีและเทศมนตรีขำยสินค้ำหรือบริกำรของบริษัทตนเองให้กับเทศบำล
3.2 การใช้งบประมาณหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนและเพื่อหาเสียง
 กำรจัดสรรงบประมำณหรือโครงกำรเข้ำไปในพื้นที่ของตนเอง
 กำรใช้ง บประมำณรำชกำรท ำโครงกำรพร้อมเขียนป้ำยและชื่อของผู้ของบประมำณ ประกำศให้
ชำวบ้ำนทรำบเพื่อเป็นกำรหำเสียง
 กำรที่สมำชิกสภำท้องถิ่นซึ่งมีบทบำทในกำรอนุมัติและตรวจสอบกำรใช้งบประมำณของฝ่ำยบริหำร
กลับไปมีส่วนในกำรใช้งบประมำณส่งผลต่อกำรทำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบและใช้ วิจำรณญำณในกำร
ตัดสินใจอนุมัติเอนเอียงจำกควำมถูกต้องและประโยชน์สำธำรณะ เนื่องจำกต้องกำรงบที่เหลือจำก
กำรแปรญัตติไปดำเนินกำรในเขตพื้นที่ของตน
4. ประชำชน กำรเสนอให้ค่ำน้ำร้อนน้ำชำให้แก่เจ้ำหน้ำที่เพื่อแลกกับกำรลัดคิวรับบริกำร

4. ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย
1. กำรนำทรัพย์สินของหน่วยงำนมำใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงำนติดต่อธุระส่วนตัว
นำ
รถรำชกำรไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น
2. กำรใช้อำนำจหน้ำที่ช่วยญำติหรือบุคคลอื่นให้เข้ำทำงำน
3. กำรใช้ข้อมูลของหน่วยงำนเพื่อ แสวงหำประโยชน์แก่ ตนเองหรือพวกพ้อง เจ้ำหน้ำที่ ของรัฐทรำบมำตรฐำน
(spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในกำรประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในกำรประมูล
4. กำรรับ งำนนอกแล้วก่ อ ให้เ กิ ดควำมเสียหำยแก่ ห น่วยงำนของตน เจ้ำหน้ำที่ ของรัฐ อำศัยตำแหน่ง หน้ำที่
ทำงรำชกำรรับจ้ำงเป็นที่ปรึกษำโครงกำรให้บริษัทเอกชน เจ้ำหน้ำที่รัฐนำเวลำรำชกำรไปทำงำนส่วนตัว
5. กำรนำบุคคลำกรของหน่วยงำนมำใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
6. กำรรับ สินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มี กำรตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์
แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น
7. กำรเข้ำทำงำนหลังออกจำกงำนเดิมโดยใช้ควำมรู้ ประสบกำรณ์ หรืออิทธิพลจำกที่เคยดำรงตำแหน่งมำรับงำน
หรือ เอำประโยชน์ให้ กั บ ตนเองหรือ พวกพ้ อง เช่น เคยท ำงำนเป็ นผู้บ ริห ำรหน่วยงำนก ำกั บ ดูแ ลกิ จ กำร
โทรคมนำคม แล้วไปทำงำนในบริษัทผู้ให้บริกำรโทรศัพท์
8. กำรลัดคิวให้กับผู้ใช้บริกำรที่คุ้นเคย
9. กำรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงำนแสวงหำประโยชน์ส่วนตน
10. กำรให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังควำมก้ำวหน้ำ หรือหวังผลประโยชน์ที่มิชอบ
11. กำรซื้อขำยตำแหน่ง กำรจ่ำ ยผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มำซึ่งกำรเลื่อน
ระดับ ตำแหน่ง หรือควำมดีควำมชอบพิเศษ
12. กำรเพิกเฉยต่อกำรรักษำผลประโยชน์ส่วนรวม
13. กำรเรี ย กร้ อ งผลตอบแทนจำกกำรใช้ อิ ท ธิ พ ลในต ำแหน่ ง หน้ ำ ที่ เ พื่ อ ส่ ง ผลที่ เ ป็ นคุ ณ แก่ ฝ่ ำ ยใดฝ่ ำ ยหนึ่ ง
โดยไม่เป็นธรรม
14. กำรที่มหี น้ำที่ดูแลหรือจัดกำรกิจกำรหรือโครงกำรใด แล้วเข้ำมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น
15. กำรใช้ตำแหน่งหน้ำที่หำประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ใช้อำนำจหน้ำที่
ทำให้บริษัท ของตนหรือ ครอบครัว ได้งำนรับเหมำของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยจัดซื้อจัดจ้ำงทำสัญ ญำซื้ออุปกรณ์
สำนักงำนจำกบริษัทของครอบครัวตนเอง

5. แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์
เนื่องจำกควำมเชื่อถือไว้วำงใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐว่ำจะต้อง
ตัดสินใจและกระทำหน้ำที่ โดยยึดผลประโยชน์สำธำรณะเป็นหลักปรำศจำกผลประโยชน์ส่วนบุคคล หำกข้ำรำชกำร
และเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทำให้มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ และกำรกระทำหน้ำทีถ่ อื ว่ำ
เป็นกำรประพฤติมิชอบ จึงเป็นกำรขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ด้วยเช่นกัน
 อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้
- ของขวัญ และประโยชน์อื่ นใด หมำยถึง สิ่งใดๆ หรือบริก ำรใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริก ำรหรืออื่นๆ ที่ มี
มูลค่ำ) ที่ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจำกเงินเดือน รำยได้ และผลประโยชน์จำก
กำรจ้ำงงำนในรำชกำรปกติ
- ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดสำมำรถตีค่ำตีรำคำเป็นเงิน หรืออำจไม่สำมำรถตีค่ำตีรำคำได้
- ของขวัญที่สำมำรถคิดรำคำได้ (Tangible gifts) หมำยรวมถึง สินค้ำบริโภค ควำมบันเทิง กำรต้อนรับ
ให้
ที่ พั ก กำรเดิ น ทำง อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ เช่ น ตั ว อย่ ำ งสิ น ค้ ำ บั ต รของขวั ญ เครื่ อ งใช้ ส่ ว นตั ว บั ต รก ำนั ล
บัตรลดรำคำสินค้ำหรือบริกำร และเงิน เป็นต้น
- ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นรำคำไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมำยถึง สิ่งใดๆหรือบริกำร
ใดๆที่ไม่สำมำรถคิดเป็นรำคำที่จะซื้อขำยได้ อำทิเช่น กำรให้บริกำรส่วนตัวกำรปฏิบัติด้วยควำมชอบส่วนตน กำร
เข้ำถึงประโยชน์ หรือกำรสัญญำว่ำจะให้หรือกำรสัญญำว่ำจะได้รับประโยชน์มำกกว่ำคนอื่นๆ
 แนวทางการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญ
ในประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือ น ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจ ริตแห่ง ชำติ
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 และระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
กำรให้หรือรับของขวัญและผลประโยชน์ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐไว้ ซึ่งสำมำรถสรุปแนวทำงสำคัญได้ ดังนี้
1. เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้องไม่รับหรือถำมนำถึงกำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจำกทรัพย์สินอันควร
ได้ตำมกฎหมำย เว้นแต่กำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำดังต่อไปนี้
1.1 กำรรั บ ของขวั ญ หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจำกญำติ ซึ่ ง ให้ โ ดยเสน่ ห ำตำมจ ำนวนที่ เ หมำะสมตำม
ฐำนะแห่งตน
1.2 กำรรับ ของขวัญ หรือ ประโยชน์อื ่น ใดจำกบุค คลอื ่น ซึ ่ง มิใ ช่ญ ำติที ่ม ีม ูล ค่ำ ในกำรรับ จำก
แต่ล ะบุคคล แต่ละโอกำสไม่เกิน 3,000 บำท
1.3 กำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นกำรให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
2. หลักเกณฑ์กำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตำมข้อ 1. ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐมำแล้วไม่ถึง 2 ปีด้วย

3. ห้ำมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชำหรือ บุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชำนอกเหนือจำก
กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีกำรให้ของขวัญแก่กันโดยกำรให้ของขวัญตำมปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะให้
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่ำเกิน 3,000 บำท มิได้
4. ห้ำมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจำก
ผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นกำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้ตำมปกติ
ประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีรำคำหรือมูลค่ำไม่เกิน 3,000 บำท
5. ควรใช้ บั ต รอวยพร กำรลงนำมในสมุ ด อวยพร หรื อ ใช้ บั ต รแสดงควำมยิ น ดี แ ทนกำรให้ ข องขวั ญ
เพื่อ เป็ นกำรป้ อ งกั น กำรฝ่ำ ฝืน กฎระเบีย บ อี ก ทั้ ง เพื่อ ประโยชน์ ในกำรเสริม สร้ำ งทั ศนคติใ นกำรประหยั ดให้
แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
รายละเอียดต่อจากนีเ้ ป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-รับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใด
ในทางปฏิบัติ
 เราจะจัดการอย่างไร
กำรจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆมี ๓ คำถำม ที่ใช้ในกำรตัดสินใจว่ำจะรับหรือไม่รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ คือ
1) เรำควรรับหรือไม่
2) เรำควรรำยงำนกำรรับหรือไม่
3) เรำสำมำรถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
1. เราควรรับหรือไม่
ตำมหลักกำรทำงจริยธรรมแม้ว่ำเรำจะไม่ควรรับ แต่มีหลำยโอกำสที่เรำไม่สำมำรถปฏิเสธได้หรือเป็นกำรรับในโอกำส
ที่เหมำะสมตำมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่ำงไรก็ตำมมีหลำย
โอกำสที่ไม่เป็นกำรเหมำะสมอย่ำงยิ่งที่จะรับ
1) ถ้ำเป็นกำรให้เงินท่ำนจะต้องปฏิเ สธไม่ว่ำจะเป็นโอกำสใดๆ กำรรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สำมำรถเปลี่ยน
กลับมำเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมและอำจเข้ำข่ำยกำรรับสินบน
 กำรถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจำกเงินนั้น สิ่งที่ควรนำมำเป็นเหตุผลในกำรตัดสินใจ คือ
- ทำไมเขำจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคำขอบคุณ กำรเสนอให้มีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติตนหรือไม่
- ควำมประทับใจของท่ำนต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อกำรทำงำนในอนำคต
 ถ้ ำ ท่ ำ นท ำงำนอยู่ ใ นกลุ่ ม เสี่ ย ง อ่ อ นไหวหรื อ อยู่ ใ นข่ ำ ยที ่ ต้ อ งได้ ร ั บ ควำมไว้ ว ำงใจเป็ น พิ เ ศษ
เช่ น งำนตรวจสอบภำยในและงำนตรวจคุณภำพต่ำงๆ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรออกใบอนุญำตหรือกำรอนุมัต/ิ
อนุญำตต่ำงๆ ท่ำนจะต้องปฏิบัติตำมนโยบำยและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มำกกว่ำบุคคลกลุ่มอื่น
2) กำรรับก่อให้เกิดกำรขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หำกกำรรับก่อให้เกิดควำม
ขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สำธำรณะแล้วผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับ กลำยเป็นมีอิทธิพล
ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสำธำรณชนว่ำเป็นกำรประพฤติโดยมิชอบ
กำรขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำรประพฤติมิชอบและ
กำรทุจริตคอร์รปั ชั่น ในแต่ละส่วนรำชกำรควรกำหนดนโยบำยกำรรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง โดยส่วน
รำชกำร ที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้ำที่ที่เสี่ยงต่อกำรประพฤติมิชอบควรกำหนดนโยบำยด้ำนนี้ อย่ำงเคร่งครัดมำกกว่ำ
หน่วยงำนอื่นๆ

หลั ก กำรกำรปฏิ บั ติ ง ำนในภำครั ฐ อยู่ บ นพื้ น ฐำนที่ ว่ำ “กำรกระท ำและกำรตั ดสิ น ใจใดๆจะต้ อ งกระท ำ
ด้วยควำมเป็นกลำงปรำศจำกกำรมีส่วนได้ส่วนเสียในกำรให้บริกำร และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม”
ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มำแสวงหำผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตน
หรือตนเองเหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐมีพันธะผูกพันทีจ่ ะต้อง
ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรมโดยกระทำและแสดงออกโดยยึดมำตรฐำนควำมโปร่ง ใส ควำมพร้อมรับผิดชอบ และ
แสดงพฤติกรรมที่ถูก ต้องเที่ยงธรรมตลอดเวลำที่มีอำชีพ รับข้ำรำชกำร ไม่ว่ำของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้น
จะมีค่ำเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพรำะก่อให้เกิดควำมรู้สกึ ผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้ และอำจก่อให้เกิดควำม
เสื่อมศรัทธำต่อประชำชน
2. เราต้องรายงานหรือไม่
กำรรำยงำนกำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจำกหลักกำรต่อไปนี้
1) ธรรมชำติของผู้ให้ : พิจำรณำตำมกฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ รวมทั้งนโยบำยของหน่วยงำน เช่น กำรห้ำมรับของขวัญหรือประโยชน์จำกคู่สัญญำ/
องค์กรหรือบุคคลที่กำลังจะมำทำกำรค้ำ กำรสัญญำว่ำจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคลที่จะขอทำใบอนุญำตหรือรับ
กำรตรวจสอบด้ำนต่ำงๆ
2) บทบำทหน้ ำ ที่ ข องท่ ำ นในองค์ ก ร : ถ้ ำ ข้ ำ รำชกำรนั้ น ๆท ำงำนในขอบข่ ำ ยที่ อ่ อ นไหวและต้ อ งกำร
ควำมเชื่อถือไว้วำงใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับกำรได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจำกระดับองค์กร และ
ระดับบุคคล อำทิเช่น งำนตรวจสอบ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง กำรให้ใบอนุญำต/ยึดใบอนุญำต ฯลฯ ควรให้แน่ใจที่สุดว่ำตัว
ท่ำนและองค์กรมีควำมเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่ำหน่วยงำนของท่ำนมิได้กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำร
ห้ำมรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆและมิได้กำหนดให้รำยงำนกำรรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่ำนควรดำรง
ควำมถูกต้องด้วยกำรรำยงำนหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ
หลักกำรกำรกำหนดว่ำของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรำยงำนหรือไม่ควรจะต้องให้องค์กรเก็บ รักษำไว้
หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้ำรำชกำร ให้เทียบกับค่ำตำมรำคำตลำดโดยต้องมีค่ำน้อยกว่ำ 3,000 บำท ทั้งนี้ให้ปฏิบัติ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่องหลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประ
โยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
3. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่
1) ปกติสำมำรถเก็บรักษำไว้เอง หำกมีค่ำไม่เกิน 3,000 บำท
2) หำกมี ร ำคำทำงกำรตลำดเกิ น 3,000 บำท ส่วนรำชกำรต้องพิจ ำรณำตัดสินว่ำจะต้องให้เ ป็นทรัพย์สิน
ของส่วนรำชกำรหรือไม่
 การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร
กำรฝ่ำฝืนนโยบำยว่ำด้วยกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นและพร้อมฝ่ำฝืนกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมอำจ
ถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึง ไล่ออกขึ้นกับควำมร้ำยแรงของกำรฝ่ำฝืนนอกจำกนั้น หำกกำรรับ
ของขวัญ หรือ ผลประโยชน์นั้นๆเข้ำข่ำยกำรรับสินบน ฉ้อฉลทุจ ริตและสำมำรถพิสูจ น์ได้ว่ำข้ำรำชกำรและหรือ
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือ ผลประโยชน์ซึ่ง มีผลต่อควำมเป็นธรรมก่อให้เ กิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดย
มิชอบ หำกถูกตัดสินว่ำผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอำจมีส่วนร่วมในกำรรับโทษทำงอำญำด้วย

 การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง
กำรรับ ของขวัญและผลประโยชน์ใดๆเป็นสำเหตุให้สำธำรณชนรับรู้ว่ำมีกำรปฏิบัติอย่ำงมี อคติ มี อิทธิพลต่อกำร
ตัดสินใจในกำรปฏิบัติห น้ำที่ ร ำชกำรก่ อให้เ กิดกำรทำลำยควำมเชื่อถือศรัท ธำของประชำชนต่อภำครัฐและต่อ
ข้ำรำชกำร กุญแจแห่งควำมเสี่ยง 2 ประกำรที่สำคัญ คือ
1. ควำมพยำยำมที่ จ ะหลบเลี่ ย งกฎเกณฑ์ โดยตี ค่ ำ รำคำของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน์ น้ อ ยกว่ ำ
ควำมเป็นจริง กำรตีค่ำรำคำต่ำกว่ำควำมเป็นจริงนั้นบุคคลอำจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่ำของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นๆมีค่ำต่ำกว่ำที่ เป็นจริงเพื่อหลีกเลี่ยงกำรรำยงำน กำรกระทำดังกล่ำวนับว่ำเป็นกำรคดโกงและ
หลอกลวงซึ่งเข้ำข่ำยฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม
2. กำรเพิกเฉยมองข้ำมควำมผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น
- กำรรั บ ของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน์ ใ ดๆอำจท ำให้ ติ ด เป็ น นิ สั ย อย่ ำ งรวดเร็ ว และก่ อ ให้ เ กิ ด
ควำมคำดหวังเสมอว่ำจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ทำให้เกิดควำมรู้สึก
ชอบหรืออยำกปฏิบัติต่อผู้รับบริกำร หรือผู้รับงำน-รับจ้ำง-รับเหมำฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดย
อิท ธิพลของควำมชอบหรือ ประโยชน์ตอบแทนที่ ได้รับ ทำให้มี ก ำรปฏิบั ติตอบแทนเกิ นกว่ำมำตรฐำนที่ ก ำหนด
ในสถำนกำรณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้ำง ผู้รับเหมำ และหรือผู้รับจัดซื้ออำจรับรู้ผิดพลำดและเข้ำใจว่ำกำรรับจ้ำงต่ำงๆไม่ต้องทำ
ในระดับ มำตรฐำนหรื อ ลดคุณ ค่ำ กำรบริ ก ำร นอกจำกนั้น หำกเกิ ดกำรปฏิ บั ติเ ป็น วัฒ นธรรมกำรท ำงำนของ
องค์กร ข้ำรำชกำรและหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “กำรรับรำงวัล” จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่และละ
เว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยควำมรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่ำเป็นกำรรับสินบน
- กำรแสวงหำเหตุผลเพื่อบิดเบือนควำมจริงมีแนวโน้มที่เป็นไปได้มำกที่เรำจะรับของขวัญและผลประโยชน์
โดยเฉพำะสิ่งที่ถูกใจเรำ บุคคลอำจสงสัยว่ำกำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ ใดๆถือได้ว่ำเป็นควำมผิด แต่ผู้รับ
มักจะหำเหตุผลเข้ำข้ำงตนเองดังนี้
“ฉันรู้ว่ำไม่ควรรับของดังกล่ำว แต่ด้วยมำรยำทจึงไม่กล้ำจะปฏิเสธน้ำใจหรือหำกไม่รับจะเป็นกำรทำลำยสัมพันธภำพ
ระหว่ำงผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง”
“คนอื่นๆก็ทำเช่นนี้ ทำไมฉันจะทำบ้ำงไม่ได้”
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลำนอกเวลำรำชกำรทำงำน ดังนั้นมันเป็นกำรยุติธรรมที่เรำจะได้รำงวัลผลประโยชน์พิเศษบ้ำง”
“เพรำะฉั นเป็นคนพิ เ ศษจริ ง ๆ ดัง นั้ นผู้ บัง คั บ บั ญ ชำจึง ชมฉั นและเป็นเรื่อ งธรรมดำที่ ฉันมั ก เป็นคนแรกเสมอ
ที่ได้รับโอกำสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนำ”
“มัน เป็น แค่ตัว อย่ำ งฟรีใ ห้ท ดลองใช้แ ละฉัน ก็ไ ม่คิด ว่ำ หน่ว ยงำนของฉัน จะสั่ง สิน ค้ำ ชนิด นี้ แม้ว่ำ ฉัน จะให้
คำแนะนำก็ตำม”
“ฉันไม่เห็นมีกฎระเบียบใดๆเกี่ยวกับกำรให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝ่ำฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ”
ท่ ำ นต้ อ งระลึ ก อยู่ เ สมอว่ ำ เหตุ ผ ลที่ ท่ ำ นใช้ ก ล่ ำ วอ้ ำ งเช่ น นี้ ไม่ ส ำมำรถปกป้ อ งท่ ำ นจำกกำรถู ก ด ำเนิ น กำร
ทำงวินัยหำกกำรกระทำของท่ำนเป็นกำรกระทำที่มิชอบ
 สถานการณ์ตัวอย่าง
หน่วยงำนภำครัฐหนึ่งส่งนักทรัพยำกรบุคคลที่ทำหน้ำที่จัดซื้อจัดจ้ำง (HR procurement) ให้เข้ำร่วมสัมมนำ
ด้ ำ นทรั พ ยำกรบุ ค คล เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ นั้ น ได้ รั บ รำงวั ล มู ล ค่ ำ 7,000 บำท จำกกำรเป็ น ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มสั ม มนำ
ที่ มี บุ ค ลิ ก เป็ น Personnel planner ซึ่ ง บริ จ ำคโดยโรงงำนผลิ ต สิ น ค้ ำ ที่ เ ป็ น คู่ ค้ ำ กั บ หน่ ว ยงำน เจ้ ำ หน้ ำ ที่
ได้เก็บของรำงวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รำยงำนหน่วยงำนเนื่องจำกคิดว่ำเป็นรำงวัลที่ตนชนะจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
สัมมนำ
ผู้บังคับบัญชำตระหนักถึงควำมหมำยที่อำจแอบแฝงมำจำกกำรให้ และตัดสินใจว่ำจะต้องมีกำรรำยงำนของ
รำงวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงำน โดยให้เหตุผลว่ำกำรปรำกฏตัวของเขำในกำรเข้ำร่วมสัมมนำเป็นเพรำะ

ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน ดังนั้นเป็นควำมชอบธรรมของหน่วยงำนที่จะตัดสินว่ำจะจัดกำรอย่ำงไรกับรำงวัล
ชิ้นนีเ้ นื่องจำกรำคำของรำงวัลและบทบำทในหน้ำที่มีควำมเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ในที่สุดเจ้ำหน้ำที่จึงถูก
ขอร้องให้สละรำงวัลแก่หน่วยงำนเพื่อใช้ประโยชน์ตำมควำมเหมำะสม
 โมเดลสำหรับกำรตัดสินใจ
ประเด็นกำรตัดสินใจ
เจตนำรมณ์ : อะไรเป็นเจตนำของกำรให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบหรือนโยบำยอะไรที่เกี่ยวกับกำรให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
ควำมเปิดเผย : มีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชนเพียงใด
คุณค่ำ : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่ำรำคำเท่ำใด
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับกำรรับของขวัญหรือไม่ และมีอะไรบ้ำง
อัตลักษณ์ : ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพื่ออะไร
เวลำและโอกำส : เวลำและโอกำสในกำรให้ คืออะไร
 บทสรุป
ควำมเชื่อถือไว้วำงใจและจริยธรรมเป็นรำกฐำนของกำรบริหำรภำครัฐที่ดี เมื่อท่ำนเป็นข้ำรำชกำรและหรือเจ้ำหน้ำที่
ภำครัฐไม่ว่ำจะสังกัดหน่วยงำนใดท่ำนถูกคำดหวังให้ปฏิบัติหน้ำที่และตัดสินใจโดยปรำศจำกอคติ ท่ำนถูกคำดหวัง
ไม่ให้แสวงหำรำงวัลหรือ ผลประโยชน์ในรูป แบบใดๆนอกเหนือจำกเงินเดือนและผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ แม้ว่ำ
นโยบำยของหน่ว ยงำนหลำยแห่ง จะอนุญ ำตให้ร ับ ของขวัญ ได้ ซึ ่ ง ถือ ว่ำ เป็น ของที ่ร ะลึก ในโอกำสที่
เหมำะสม แต่อย่ำงไรก็ตำมควรมีขอบเขตในกำรรับเสมอ กำรฝ่ำฝืนขอบเขตด้วยกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์ที่
ไม่เหมำะสมจะนำไปสู่ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตและทำลำยชื่อเสียงของท่ำนรวมทั้งองค์กรของท่ำนเอง

บทที่ ๓
แนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดกำรฝ่ำฝืน
บทบัญญัติ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
พ.ศ.๒๕๔๒ มำตรำ ๑๐๐
องค์ประกอบของกฎหมาย
ห้ำมดำเนินกิจกำรที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม
ตำมมำตรำ ๑๐๐ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งได้บัญญัติห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดดำเนินกิจกำร ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญำหรือมี ส่วนได้เสียในสัญ ญำที่ท ำกับ หน่วยงำนของรัฐที่เ จ้ำหน้ำที่ของรัฐ ผู้นั้นปฏิบัติ
หน้ำที่ในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอำนำจกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดี
(๒) เป็นหุ้ นส่ ว น หรือ ผู้ ถือ หุ้น ในห้ ำงหุ้ นส่ว น หรือบริ ษัท เข้ำเป็นคู่ สัญ ญำกั บ หน่วยงำนของรัฐซึ่ ง
เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีอำนำจ กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
(๓) กำรรับสัมปทำน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐรัฐวิสำหกิจ หรือ
รำชกำรส่วนท้อ งถิ่น หรือเข้ำ เป็นคู่สัญ ญำกั บหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิส ำหกิจ หรือ
รำชกำรส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมหรือ
เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือ หุ้นในห้ำงหุ้นส่วน หรือบริษัท ที่ รับ สัม ปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญ ญำใน
ลักษณะดังกล่ำว
(๔) เข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะกรรมกำร ที่ปรึกษำ ตัวแทน พนักงำน หรือลูกจ้ำงในธุรกิจของเอกชนซึ่ง
อยู่ภำยใต้กำรกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นสังกัดอยู่
หรือได้ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นผู้ได้รับ มอบหมำย ซึ่งโดยสภำพของผลประโยชน์ของธุรกิ จของ
เอกชนนั้นอำจจะมีกำรขัดแย้งต่อประโยชน์ทำงรำชกำรหรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้น
การกระทาของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

(๑) เป็นคู่สัญญำ หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในตำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหำรส่วน
ท้องถิ่น ได้เข้ำมำทำสัญญำกับหน่วยงำนรัฐ มี ฐำนะเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ อันเป็น
สัญญำที่จะต้องดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
(๒) กำรมีส่วนได้เสียในสัญญำ หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในตำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่น จะต้องมีเจตนำประสงค์จะให้ตนได้รับประโยชน์หรือเลือกประโยชน์ให้กับ
บุคคลอื่น โดยกำรใช้อำนำจหน้ำที่เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับสัญญำนั้นหรือกำรเข้ำไปดำเนินกิจกำรใดๆ
เพื่อเป็นกำรป้องกันในกรณี ที่ตนอำจจะต้องเสียประโยชน์หรือได้รับควำมเสียหำย

(๓) กำรเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วน หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในตำแหน่งที่คณะกรรมกำร

ป.ป.ช.กำหนดได้ร่วมกันลงทุนในห้ำงหุ้นส่วน ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน
หรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น และได้เข้ำมำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ โดยปฏิบัติหน้ำที่
ในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเจตนำที่จะเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น
(๔) กำรถื อหุ้น ในบริษัท หมำยถึ ง กำรที่ เ จ้ำ หน้ำ ที่ของรัฐในตำแหน่ งนำยกรั ฐมนตรี รัฐมนตรี
ผู้บ ริห ำรส่วนท้ อ งถิ่น ได้เข้ำไปลงทุ นโดยมีหุ้นในบริษัท ตำมทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัท ที่ มี
เจ้ำหน้ำที่ ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้นได้เข้ำมำเป็นคู่สัญ ญำ กับหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำ หน้ำที่ของรัฐใน
ตำแหน่งมีอำนำจ กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
(๕) รับสัมปทำน หรือคงไว้ซึ่งสัมปทำน หรือเข้ำไปเป็นคู่สัญญำอันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดเป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น หรือในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท ที่รับสัมปทำน
สัญญำสัมปทำน หมำยถึง สัญญำที่เอกชนได้รับอนุญำตจำกรัฐให้ดำเนินกิจกำร ต่ำงๆ
แทน ดังต่อไปนี้
 สัญญำที่รัฐอนุญำตให้เอกชนจัดทำบริกำรสำธำรณะ
 สัญญำที่รัฐให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ
 สัญญำที่รัฐให้เอกชนแสวงหำประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ
กำรรับสัมปทำนจำกรัฐ หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในตำแหน่งเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐ และ
ทำสัญญำรับสัมปทำนในสถำนะเอกชน อันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม

(๖) เป็นกรรมกำร ที่ปรึกษำในธุรกิจเอกชน หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในตำแหน่งเข้ำไปมีส่วนได้เสีย
ในฐำนะเป็นกรรมกำรหรือที่ปรึกษำในธุรกิจเอกชน
(๗) ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในตำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่น ได้ทำกำรเป็นตัวแทน กับตัวกำรที่เป็นเอกชนในธุรกิจเอกชนอันเป็น หน้ำที่
ของตัวแทนในธุรกิจเอกชน
(๘) ในฐำนะพนัก งำนหรื อลูกจ้ ำงในธุ ร กิจ เอกชน หมำยถึง กำรที่เ จ้ ำหน้ำ ที่ของรั ฐในต ำแหน่ ง
นำยกรัฐมนตรี ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่นได้เข้ำไปเป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงในธุรกิจเอกชน

ข้อห้ามสาหรับคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐที่ตอ้ งห้ำมดำเนินกิจกำร
ที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ได้บัญญัติ
ห้ำมมิ ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐดำเนินกิจกำรใดๆ ที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม บทบัญญัติดังกล่ำวยังบังคับไปถึงคู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่ ของรัฐ (ภริยำหรือ
สำมี) ด้วย โดยมีข้อห้ำม ดังต่อไปนี้
(1) ห้ำมคู่สมรส (ภริยำ หรือสำมี) ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเป็น คู่สัญญำ หมำยถึง กำรห้ำมคู่สมรส
ของ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในตำแหน่งเข้ำมำเป็นคู่สัญญำโดยตรงกับหน่วยงำนที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้
นั้นปฏิบัติหน้ำที่ ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอำนำจ กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
(2) ห้ำมคู่ส มรสของเจ้ำหน้ำที่มี ส่วนได้เ สียในสัญญำ หมำยถึง กำรที่ คู่ส มรสของเจ้ำหน้ำที่ ใน
ตำแหน่งได้อำศัยอำนำจหน้ำที่โดยมีเจตนำหรือควำมประสงค์ที่จะให้ตนได้รับประโยชน์ หรือ
เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลอื่นๆโดยกำรใช้อำนำจหน้ำที่ของคู่สมรสไปดำเนินกิจกำรใดๆในสัญญำ
(3) ห้ำมคู่สมรส (ภริยำหรือสำมี) ของเจ้ำหน้ำที่รัฐเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วน หมำยถึง กำรที่คู่
สมรสของเจ้ำหน้ำที่ รัฐได้ล งทุ นในห้ำงหุ้นส่วนสำมั ญ ห้ำงหุ้นส่วนสำมั ญจดทะเบียน ห้ำง
หุ้นส่วนจำกัดและได้เข้ำมำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนรัฐ
(4) ห้ำมคู่ส มรส (ภริยำหรือ สำมี ) ของเจ้ำหน้ำที่ ของรัฐในตำแหน่ง นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่นถือหุ้นในบริษัท หมำยถึง กำรที่คู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเข้ำไปลงทุน
โดยกำรมีหุ้นในบริษัทตำมทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้นได้เข้ำมำ
เป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ
(5) ห้ำมคู่สมรส (ภริยำหรือสำมี) ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐรับสัมปทำน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำน หรือ
เข้ำเป็นคู่สัญญำอันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นหุ้นส่วนที่ถือ
หุ้นในห้ำงหุ้นส่วน หรือบริษัทที่ได้รับสัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว
(6) ห้ำมคู่สมรส (ภริยำหรือสำมี) ของเจ้ำหน้ำที่รัฐในตำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหำร
ส่วนท้องถิ่นเข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะต่ำงๆเป็นกรรมกำร เป็นที่ปรึกษำ ตัวแทน พนักงำน
หรือลูกจ้ำงในธุรกิจเอกชนซึ่งอยู่ภำยใต้ กำรกำกับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงำน
ของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่ หรือปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่ งโดย
สภำพผลของธุรกิจเอกชนนั้นอำจขัดแย้งกับประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ของทำงรำชกำร
หรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐
๑. กำรเตรียมตัวก่อนเข้ำสู่ตำแหน่งก่อนเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ บุคคลนั้นจะต้อง ตรวจสอบตนเอง
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ว่ำได้มีกำรดำเนินกิจกำรใดๆบ้ำงในขณะที่ตนเองได้อยู่ใน
สถำนะของเอกชน ที่ได้ทำธุรกิจหรือทำกำรค้ำไว้กับรัฐ โดยจะต้องตรวจสอบกำรเป็นคู่สัญญำ
กับ รัฐ กำรรับ สัม ปทำนจำกรัฐ หรือกำรเป็นกรรมกำรผู้จัดกำร กำรถือหุ้น หรือกำรเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดกำรในห้ำงหุ้นส่วนต่ำงๆ ว่ำมีหรือไม่ และจะต้องสำรวจกิจกำรต่ำงๆของคู่สมรส
รวมไปถึงศึกษำกำหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทรำบก่อนเข้ำสู่ตำแหน่งว่ำจะต้องดำเนินกำรต่ำงๆ
เกี่ยวกับกิจกำรธุรกิจนั้นอย่ำงไร มิให้ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมำย

๒. กำรปฏิบั ติห น้ ำที่ ห รือ กำรดำรงตำแหน่ ง ในระหว่ำ งที่ เ ป็นเจ้ำหน้ำ ที่ ของรัฐ ในตำแหน่ ง
นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ดำรงตำแหน่งตำมข้ำงต้นจะต้องไม่
ดำเนินกิจกำรใดๆที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ ๑๐๐ แห่งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต และกำรทำควำมเข้ำใจกับคู่สมรสในหลักกำรของกฎหมำยได้แล้ว หรือ
เกิดกำรเข้ำใจที่ไม่ถูกต้องอำจจะเป็นกำรดำเนินกำรที่เป็นกำรต้องห้ำมตำมกฎหมำย กล่ำวคือ
แม้ ตนเองจะมิ ได้กระท ำกำรที่ กฎหมำยบัญ ญัติว่ำเป็นควำมผิดแต่ล ะเลย ไม่ใส่ใจกั บ กำร
ดำเนินกำรของคู่สมรส ทำให้คู่สมรสดำเนินกิจกำรต่ำงๆตำมที่กฎหมำยห้ำมไว้เจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐผู้นั้นจะต้องได้รับโทษทำงอำญำที่เกิดจำกกำรกระทำของคู่สมรส โดยจะต้องถูกระวำงโทษ
จำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วแต่กรณี
๓. กำรดำเนินกิจกำรในภำยหลังพ้นจำกตำแหน่ง (พ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐยังไม่ถึงสอง
ปี) มำตรำ ๑๐๐ แห่งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต ได้บัญญัติห้ำมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมิให้ดำเนินกิจกำรที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยห้ำมดำเนินกำรนั้นต่อไปอีกเป็นเวลำสองปีนับแต่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจำกตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในตำแหน่งนั้นๆแล้วกำรห้ำมใน
ส่วนนี้ได้ห้ำมกำรดำเนินกิจกำรของคู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่รัฐไว้ด้วย

ลาดับ
1.

บทที่ 4
กฎหมายที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้อนและบทลงโทษ
กฎหมาย
ผู้ถูกบังคับใช้

บทลงโทษ

พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
มาตรา ๑๒๓/๒ ผู้ ใ ดเป็ น เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ
ต่ำงประเทศ หรือเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรระหว่ำงประเทศ เรียก รับ หรือ
ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิ
ชอบ เพื่อกระทำกำรหรือไม่กระทำกำรอย่ำงใดในตำแหน่งไม่ว่ำกำรนั้น
จะชอบหรือมิชอบด้วยหน้ำที่ต้องระวำงโทษจำคุกตั้งแต่ห้ำ ปีถึงยี่สิบปี
หรือจ ำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบำทถึงสี่แสนบำท หรือ
ประหำรชีวิต

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

ระวำงโทษจำคุกตั้งแต่ห้ำปี ถึง
ยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบำทถึงสี่แสน
บำทหรือประหำรชีวิต

มาตรา ๑๒๓/๓ ผู้ ใ ดเป็ น เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ
ต่ำ งประเทศหรื อเจ้ำ หน้ำที่ ขององค์ก ำรระหว่ำ งประเทศกระท ำกำร
หรื อ ไม่ ก ระท ำกำรอย่ ำ ง ใดในต ำแหน่ ง โดยเห็ น แก่ ท รั พ ย์ สิ น หรื อ
ประโยชน์ อื่ นใดซึ่ งตนได้เ รี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรับ ไว้ ก่อ นที่ ตนได้ รั บ
แต่งตั้ งในต ำแหน่ งนั้น ต้องระวำงโทษจ ำคุก ตั้งแต่ ห้ำ ปีถึ งยี่สิบ ปีหรื อ
จำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบำทถึงสี่แสนบำท

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

ระวำงโทษจำคุกตั้งแต่ห้ำปีถึง
ยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิตและ
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบำทถึงสี่แสน
บำท

ลาดับ

กฎหมาย
มาตรา ๑๒๓/๔ ผู้ ใ ดเรี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ
ประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นกำรตอบแทนในกำรที่จะจูง
ใจหรือได้จูงใจ เจ้ำหน้ำที่ข องรัฐ เจ้ำ หน้ ำ ที่ของรัฐต่ำ งประเทศ หรื อ
เจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรระหว่ำงประเทศ โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมำย
หรือโดยอิทธิพ ลของตน ให้กระทำกำรหรือไม่กระทำกำรในหน้ำ ที่อัน
เป็น คุณ หรือเป็น โทษแก่บุคคลใด ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินห้ำปีหรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๓/๕ ผู้ ใ ดให้ ขอให้ หรื อ รั บ ว่ ำ จะให้ ท รั พ ย์ สิ น หรื อ
ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต่ำงประเทศ หรือ
เจ้ ำ หน้ำ ที่ข ององค์ กำรระหว่ำ งประเทศ เพื่อ จูง ใจให้ก ระทำกำร ไม่
กระทำกำร หรือประวิงกำรกระทำอันมิชอบด้วยหน้ำที่ ต้องระวำงโทษ
จำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในกรณีที่ผู้กระทำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง
กับนิติบุคคลใดและกระทำไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติ
บุคคลดังกล่ำวไม่มีมำตรกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพื่อป้องกันมิให้มี
กำรกระทำควำมผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีควำมผิดตำมมำตรำนี้ และต้อง
ระวำงโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่ำแต่ไม่เกินสองเท่ำของค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้น
หรือประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้ถูกบังคับใช้
บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บทลงโทษ
ระวำงโทษจำคุกไม่เกินห้ำปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

ระวำงโทษจำคุกไม่เกินห้ำปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำทหรือทั้ง
จำทั้งปรับ

ลาดับ

กฎหมาย

ผู้ถูกบังคับใช้

บทลงโทษ

เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ ที่ ค ณะกรรมกำร
ป.ป.ช. ประกำศก ำหนดต ำแหน่ ง
(ปัจจุบันกำหนดตำแหน่งนำยกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี) กำรกระทำของคู่สมรสให้ถือ
ว่ำเป็นกำรกระทำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

เป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่
จำคุกไม่เกินสำมปีหรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบำท หรือทั้งจำทั้ง
ปรับ

บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตำมวรรคสอง ให้หมำยควำมถึง
ลูกจ้ำง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทำกำรเพื่อหรือใน
นำมของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่ำจะมีอำนำจหน้ำที่ในกำรนั้นหรือไม่ก็ตำม
2.
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
มาตรา 100 ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดดำเนินกิจกำรดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ทำกับหน่วยงำนของรัฐ
ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมี
อำนำจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี
(๒) เป็นหุ้น ส่วนหรือผู้ถือ หุ้นในห้ำ งหุ้ นส่วนหรือบริ ษัทที่เ ข้ำ เป็ น
คู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ ที่เจ้ ำ หน้ำ ที่ของรัฐผู้ นั้นปฏิ บัติหน้ ำ ที่ใ น
ฐำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอำนำจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือดำเนินคดี
(๓) รับสัม ปทำนหรือคงถือไว้ซึ่งสั มปทำนจำกรัฐ หน่วยรำชกำร
หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิส ำหกิจ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือเข้ำ เป็น
คู่ สั ญ ญำกั บ รั ฐ หน่ ว ยรำชกำร หน่ ว ยงำนของรั ฐ รั ฐ วิ ส ำหกิ จ หรื อ
รำชกำรส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือ
บริษัทที่รับสัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว

ลาดับ

กฎหมาย

ผู้ถูกบังคับใช้

บทลงโทษ

(๔) เข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะเป็นกรรมกำร ที่ปรึกษำ ตัวแทน
พนักงำนหรือลูกจ้ำงในธุ รกิจ ของเอกชนซึ่งอยู่ภำยใต้กำรกำกับ ดูแล
ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำ หน้ำ ที่ของรัฐผู้นั้ น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำ ที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภำพ
ของ ผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอำจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์
ส่วนรวม หรือประโยชน์ทำงรำชกำร หรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำแหน่งใดที่ต้องห้ำ มมิให้ดำเนินกิจ กำรตำม
วรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนดโดยประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำ
ให้ น ำบทบั ญ ญั ติ ใ นวรรคหนึ่ ง มำใช้ บั ง คั บ กั บ คู่ ส มรสของ
เจ้ำ หน้ำที่ของรัฐ ตำมวรรคสอง โดยให้ถือว่ำ กำรดำเนินกิจ กำรของคู่
สมรสดังกล่ำว เป็นกำรดำเนินกิจกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
มาตรา 103 ห้ ำ มมิ ใ ห้ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ ผู้ ใ ดรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ
ประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลนอกเหนือจำกทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควร
ได้ ต ำมกฎหมำย หรื อ กฎ ข้ อ บั ง คั บ ที่ อ อกโดย อำศั ย อ ำนำจตำม
บทบัญญัติแห่งกฎหมำย เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยำ ตำมหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.
กำหนด

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

เป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่
จำคุกไม่เกินสำมปีหรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบำท หรือทั้งจำทั้ง
ปรับ

ลาดับ

กฎหมาย

ผู้ถูกบังคับใช้

บทลงโทษ

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วย
โดยอนุโลม

3.

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อ 3 ข้ำรำชกำรต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่
ถูกต้องและเป็นธรรม โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้
(3) ต้องรำยงำนกำรดำรงตำแหน่งทั้งที่ได้รับค่ำตอบแทนและไม่ได้
รับค่ำตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำร
มหำชน รำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นของรัฐ และกิจกำรที่รัฐถือ
หุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรและคณะกรรมกำรจริยธรรม ในกรณีที่
กำรดำรงตำแหน่งนั้นๆอำจขัดแย้งกับกำรปฏิบัติหน้ำที่หรืออำจทำให้
กำรปฏิบัติหน้ำที่เสียหำย
ข้อ 5 ข้ำรำชกำรต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกตำแหน่งหน้ำที่และ
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติ เหนือกว่ำประโยชน์ส่ว นตน
โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้
(1) ไม่นำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีอยู่ต่อบุคคลอื่น ไม่ว่ำจะเป็น
ญำติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมำประกอบกำร
ใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้น
ต่ำงจำกบุคคลอื่นเพรำะชอบหรือชัง

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พนักงำน
รำชกำร และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำร
พลเรือน

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พนักงำน
รำชกำร และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำร
พลเรือน

ผิดวินัยและถอดถอนออกจำก
ตำแหน่ง กรณีผู้ดำรงตำแหน่ง
ระดับสูงและนักกำรเมือง
ระดับชำติกระทำผิดจริยธรรม
อย่ำงร้ำยแรง

ผิดวินัยและถอดถอนออกจำก
ตำแหน่ง กรณีผู้ดำรงตำแหน่ง
ระดับสูงและนักกำรเมือง
ระดับชำติกระทำผิดจริยธรรม
อย่ำงร้ำยแรง

ลาดับ

กฎหมาย
(2) ไม่ ใ ช้ เ วลำรำชกำร เงิ น ทรั พ ย์ สิ น บุ ค ลำกร บริ ก ำร หรื อ สิ่ ง
อำนวยควำมสะดวกของทำงรำชกำรไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเอง
หรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญำตโดยชอบด้วยกฎหมำย
(3) ไม่กระทำกำรใด หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติกำรใดในฐำนะ
ส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดควำมเคลือบแคลงหรือสงสัย ว่ำจะขัดกับประโยชน์
ส่วนรวมที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่
ในกรณี มี ควำมเคลือ บแคลงหรื อ สงสัย ให้ ข้ ำ รำชกำรนั้ น ยุ ติ ก ำร
กระทำดังกล่ำวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำ หัวหน้ำส่วนรำชกำร
และคณะกรรมกำรจริยธรรมพิจ ำรณำ เมื่อคณะกรรมกำรจริยธรรม
วินิจฉัยเป็นประกำรใดแล้วจึงปฏิบัติตำมนั้น
(4) ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงำนโดยตรงหรือหน้ำที่
อื่ น ในรำชกำร รั ฐ วิ ส ำหกิ จ องค์ ก ำรมหำชน หรื อ หน่ ว ยงำนของรั ฐ
ข้ำ รำชกำรต้องยึดถือประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นหลัก ในกรณีที่มี
ควำมขัดแย้งระหว่ำงประโยชน์ของทำงรำชกำร หรือประโยชน์ส่วนรวม
กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจำเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขำดต้อง
ยึดประโยชน์ของทำงรำชกำรและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

ผู้ถูกบังคับใช้

บทลงโทษ

ลาดับ

กฎหมาย

ผู้ถูกบังคับใช้

ข้อ 6 ข้ำรำชกำรต้องละเว้นจำกกำรแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดย ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พนักงำน
อำศั ย ต ำแหน่ ง หน้ ำ ที่ และไม่ ก ระท ำกำรอั น เป็ น กำรขั ด กั น ระหว่ ำ ง รำชกำร และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำร
ประโยชน์ส่วนจนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ พลเรือน
(1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอม
จะรั บซึ่ง ของขวัญ แทนตนหรือญำติข องตน ไม่ว่ำ ก่อนหรือ หลัง ดำรง
ตำแหน่งหรื อปฏิบั ติหน้ำ ที่ไม่ว่ ำ จะเกี่ยวข้องหรือไม่ เกี่ยวข้องกั บกำร
ปฏิบัติหน้ำที่หรือไม่ก็ตำม เว้นแต่เป็นกำรให้โดยธรรมจรรยำ หรือเป็น
กำรให้ตำมประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
(2) ไม่ใช้ตำแหน่ง หรือกระทำกำรที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด
เพรำะมีอคติ
(3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงกำร กำรดำเนินกำร หรือกำรทำนิติ
กรรมหรือสัญญำ ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมำยหรือประมวลจริยธรรมนี้
ข้ อ 7 ข้ ำ รำชกำรต้ อ งเคำรพและปฏิ บั ติ ต ำมรั ฐ ธรรมนู ญ และ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พนักงำน
กฎหมำยอย่ำงตรงไปตรงมำ โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้
รำชกำร และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำร
(4) ไม่เลี่ยงกฎหมำย ใช้หรือแนะนำให้ใช้ช่องว่ำงของกฎหมำยที่อยู่ พลเรือน
ในควำมรับผิดชอบของตนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และต้อง
เร่งแก้ไขช่องว่ำงดังกล่ำวโดยเร็ว

บทลงโทษ
ผิดวินัยและถอดถอนออกจำก
ตำแหน่ง กรณีผู้ดำรงตำแหน่ง
ระดับสูงและนักกำรเมือง
ระดับชำติกระทำผิดจริยธรรม
อย่ำงร้ำยแรง

ผิดวินัยและถอดถอนออกจำก
ตำแหน่ง กรณีผู้ดำรงตำแหน่ง
ระดับสูงและนักกำรเมือง
ระดับชำติกระทำผิดจริยธรรม
อย่ำงร้ำยแรง

ลาดับ

กฎหมาย

ผู้ถูกบังคับใช้

บทลงโทษ

(5) ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอำศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือ
ประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอื่นอันเป็นกำรเลี่ยงกฎหมำย หรือใช้ชื่อ
บุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกล่ำวแทนตนเพื่อปกปิดทรัพย์สินของตน
ข้อ 8 ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรม เป็นกลำง
ทำงกำรเมือ ง ให้บริ กำรแก่ป ระชำชนโดยมีอัธ ยำศั ยที่ดี และไม่เ ลือ ก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้
(5) ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญำติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง
หรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้ำ
ผู้ใด
ข้อ 9 ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของ
ทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลำให้เนิ่ นช้ำ และใช้
ข้อมูลข่ำวสำรที่ได้มำจำกกำรดำเนินงำนเพื่อกำรในหน้ำที่ และให้ข้อมูล
ข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ์ และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้
(1) ไม่ใช้ข้อมูล ที่ได้มำจำกกำรดำเนินงำนไปเพื่อกำรอื่น อันไม่ใช่
กำรปฏิบัติหน้ำ ที่ โดยเฉพำะอย่ำ งยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือ
บุคคลอื่น

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พนักงำน
รำชกำร และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำร
พลเรือน

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พนักงำน
รำชกำร และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำร
พลเรือน

ผิ ด วิ นั ย และถอดถอนออกจำก
ต ำแหน่ ง กรณี ผู้ ด ำรงต ำแหน่ ง
ร ะ ดั บ สู ง แ ล ะ นั ก ก ำ ร เ มื อ ง
ระดั บ ชำติ ก ระท ำผิ ด จริ ย ธรรม
อย่ำงร้ำยแรง
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บรรณานุกรม
กำรจัด ท ำคู่มื อ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้อ นของส ำนัก งำนปลัด กระทรวงสำธำรณสุ ข ได้จัด ท ำตำมแนวทำงของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต แห่งชำติ (ป.ป.ช.) โดยมีกฎหมำย ระเบียบ และ
แนวทำงในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
- ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
- พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542
- พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 3)
- ประมวลกฎหมำยอำญำ
- ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่รัฐ พ.ศ. 2544
ควำมหมำยและแนวทำงในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อน อ้ำงอิงจำก
- วิจัยของมหำวิทยำลัยเกริก
- บทควำมทำงวิชำกำร ในวำรสำรจุลนิติ ก.ย. - ต.ค. 2552
- บรรดำนักวิชำกำรต่ำงๆ เช่น ดร. วิทยำกร เชียงกูล , ผำสุก พงศ์ไพจิตร
หนังสือนักกำรเมืองไทย : จริยธรรมผลประโยชน์ทบั ซ้อนกำรคอร์รัปชัน โดย ศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
คู่มือ : กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนสำหรับคณะกรรมกำรจริยธรรม บทที่
4 กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
เพลินตำ ตันรังสรรค์. (2552). กฎหมำยภำยใต้หลัก Conflict of Interest. จุลนิติ ปีที่ 6 ฉบับที่ 5, 53-78
สำนักงำน ก.พ. (2552). ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of
Interest). กรุงเทพฯ: สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน.

