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คานา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญได้ให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ซึ่งได้ให้ความสาคัญกับการผลักดันให้การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ ยึดหลักการบริหารจัดการบ้ านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางในในระบบราชการ เสริมสร้างระบบ
คุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและเพื่อนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ สู่ ก ารปฏิบัติ โดยเฉพาะการกระท าที่ เอื้อ ต่อการมี ผลประโยชน์ทับ ซ้ อนของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ เล็งเห็นถึงความสาคัญของการจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเล่มนี้ขึ้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน” เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความตระหนักรู้ถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเป็นข้อมูลให้
ผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่สุจริต โปร่งใส และ
เป็นสังคมที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนา เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลต่อไป
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บทที่ 1
ความหมายของประโยชน์ทับซ้อน
1. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
“Conflict of Interest” เป็ น ภาษาต่ า งประเทศซึ่ ง มี ก ารกล่ า วถึ ง อย่ า งกว้ า งขวางในรอบหล ายปี
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกาลังเผชิญกับ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง หรือผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ รวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม ทาให้บรรดานักวิชาการและผู้คนในสังคมไทยต่าง
ได้ให้คาจากัดความ หรือความหมายของคาว่า “Conflict of Interest” ไว้แตกต่างกันออกไป ดังนี้
สา รา นุก รมวิก ิพ ีเ ดีย ( http://th.wikipedia.org) อธิบ ายความหมายไว้ว ่า ผ ลปร ะโยชน์
ทับ ซ้อ น (Conflict of Interest) คือ ภาวะที่บุคคลซึ่งอยู่ในสถานะที่ต้องได้รับความเชื่อถือ เช่น นักการเมือง ผู้ให้
นโยบาย หรือผู้อานวยการบริหารของบริษัท มีผลประโยชน์หรือความต้องการทั้งในทางอาชีพในบางครั้งรวมถึงเรื่อง
ส่วนตัว ที่ขัดแย้งกัน ความต้องการที่ขัดแย้ งกันนี้ทาให้เกิดความลาบากในการทาหน้าที่อย่างยุติธรรม แม้ว่าจะไม่มี
หลักฐานเกี่ยวกับการกระทาที่ไม่เหมาะสม ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจจะทาให้เกิดภาพที่ทาให้ความน่าเชื่อถือของ
บุคคลนั้น ในการกระทาที่เป็นกลางลดลง
ดร. วิทยากร เชียงกูล ได้ให้ความหมายของคาว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้มีอานาจหน้าที่ที่ต้องตัดสินใจทางานเพื่อส่วนรวม
ไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ขององค์กรภาคธุรกิจ เอกชน และเจ้าหน้าที่ภาคประชาสังคม (Civil Society)
ผาสุก พงศ์ไพจิตร ได้อธิบายความหมายของ ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การทับซ้อนของผลประโยชน์
ของบุคคลที่มี 2 สถานะ หรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน คือ ตาแหน่งสาธารณะและตาแหน่งในบริษัทเอกชน ซึ่งบุคคล
ดังกล่าวอาจมีความโน้มเอียงใช้อานาจและตาแหน่งสาธารณะหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือแสวงหาประโยชน์ให้แก่
กลุ่มพวกพ้องของตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่างง่ายดาย เช่น กรณีของนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุ้น
หรื อ ครอบครั ว ใกล้ ชิ ด เป็ น เจ้ า ของกิ จ การ ซึ่ ง ได้ รั บ สั ม ปทานหรื อ อยู่ ใ นฐานะจะได้ รั บ สั ม ปทานธุ ร กิ จ จาก
รัฐ ขณะเดียวกันก็อยู่ในตาแหน่งสาธารณะที่เป็นผู้ มีอานาจอนุมัติการให้สัมปทานธุรกิจดังกล่าวด้วย ตัวอย่างที่พบ
คือ การได้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จากภาครัฐเพราะผู้ชนะประมูลมีพรรคพวกเป็นนักการเมือง หรือ
[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]
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บริษัทที่ชนะประมูลมีนักการเมืองร่วมหุ้นอยู่เป็นหุ้นลม การชนะประมูลดังกล่าวด้วยอิทธิพลทางการเมืองจะส่งผลให้
บริษัทผู้ชนะประมูลสามารถหากาไรเกินควรได้ การคอร์รัปชัน่ ในโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐได้กลายเป็นแหล่งหารายได้
จากการคอร์รัปชั่น ที่สาคัญของนักการเมืองและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
Dr. Michael McDonald นั ก วิ ช าการด้ า นจริ ย ธรรม แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย British Columbia และ
ผู้อานวยการ Centre for Applied Ethics ได้ให้คานิยามของคาว่า Conflict of Interest หมายถึง สถานการณ์ที่
บุคคล เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ ลูกจ้าง หรือ นักวิชาชีพ มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมากพอจนเห็นได้ว่ ากระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัยหรือเป็นกลาง) โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ ๓ ประการ คือ
องค์ประกอบประการแรก คือ ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private interest) หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล
(Personal interest) ซึ่งผลประโยชน์นี้อาจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆที่ทาให้
ผู้ ไ ด้ รั บ พึ ง พอใจ ส่ ว นนี้ โ ดยตั ว มั น เองแล้ ว ไม่ เ สี ย หายอะไรเพราะใครๆ ก็ แ สวงหาผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั น
ทั้งนั้น เช่น การหางานใหม่ที่มีรายได้ที่ดีกว่าเก่า แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผลประโยชน์นี้ไปแย้งกับ ผลประโยชน์
ส่วนรวม
องค์ประกอบที่สอง คือ การปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้สถานะและขอบเขตอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพื้นฐานในวิชาชีพตน ทั้งนี้เพราะอานาจหน้าที่ที่มีอยู่เกิดจากการมีตาแหน่ง
หรือการเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
องค์ประกอบสุดท้าย คือ เมื่อผลประโยชน์ที่ขัดแย้งนั้นไปแทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใช้วิจารณญาณ
ในทางใดทางหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]
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ศัพท์ของนักวิชาการข้างต้น สามารถสรุปความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict

of

Interest) คือ

ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทาให้
ตัดสินใจได้ยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเป็นธรรมและปราศจากอคติ
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2. รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่
1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใน
รูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้าง
สานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณ ของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
เจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน
2. การทาธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ตาแหน่งหน้าที่ ที่ทาให้หน่วยงานทาสัญญาซื้อ
สินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน ของตนเองในการจัดสร้างสานักงาน
3. การทางานหลังจากออกจากตาแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง การที่
บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทางานในบริษัทเอกชนที่ดาเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ที่ตนเองเคยมี
อานาจควบคุม กากับ ดูแล
4. การทางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทดาเนิน
ธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัย
ตาแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่ าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ในการพิจารณาจากหน่วยงานที่
ตนสังกัดอยู่
5. การรั บ รู้ ข้ อ มู ล ภายใน (Inside information) หมายถึ ง สถานการณ์ ที่ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง สาธารณะ
ใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดิน
โดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพื่อทาโครงการของรัฐ ก็รีบไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งกาไรและขายให้กับรัฐ
ในราคาที่สูงขึ้น
6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using

your employer’s property

for private advantage) เช่ น การน าเครื่ อ งใช้ ส านั ก งานต่ า งๆกลั บ ไปใช้ ที่ บ้ า น การน ารถยนต์ ใ นราชการ
ไปใช้เพื่องานส่วนตัว
7. การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่น การที่
รัฐ มนตรีอนุมั ติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณ ะ
เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง
จากรู ป แบบประเภทต่ า งๆของปั ญ หาความขั ด แย้ ง กั น ในประโยชน์ ส่ ว นตั ว และประโยชน์ ส่ ว นรวม
จะเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมที่เข้าข่าย
[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]
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ความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้น กลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหา ความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ส่ วนตัวกั บผลประโยชน์ส่ วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการทางานของบุคคล
สาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระทาผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ

แผนภาพรูปแบบของผลประโยชน์ทบั ซ้อน
การรับประโยชน์ต่างๆ

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/

(Accepting benefits)

เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน

การทาธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing)

มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับ

หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)

หน่วยงานต้นสังกัด

การทางานหลังจากออกจากตาแหน่ง

ลาออกจากหน่วยงานเพื่อไปทางานใน

สาธารณะหรือหลังเกษียณ

หน่วยงานที่ดาเนินธุรกิจประเภท

(Post-employment)

เดียวกัน

การทางานพิเศษ (Outside

ตั้งบริษัทดาเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือ

employment or moonlighting)

รับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด

การรับรู้ข้อมูลภายใน

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อ

(Inside information)

ประโยชน์ของตนเอง

การใช้สมบัติของหน่วยงานเพื่อ
ประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว
(Using your employer’s
property for private advantage)

นาทรัพย์ทสับินซ้ของหน่
วยงานไปใช้
[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
อน อบจ.อจ.]
ในงานส่วนตัว
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การนาโครงการสาธารณะลงในเขต

รัฐมนตรีอนุมัตโิ ครงการไปลงในพื้นที่

เลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง

ตนเอง หรือการใช้งบสาธารณะ

(Pork-belling)

เพื่อหาเสียง

บทที่ 2
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน

[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]
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บทที่ 2
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
1. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(1) การก าหนดคุ ณ สมบั ติ ที่ พึ ง ประสงค์ ห รื อ คุ ณ สมบั ติ ต้ อ งห้ า ม (Qualification and disqualification
from office) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันเบื้องต้นมิให้มีโอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัว
กับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้าราชการการเมือง คุณสมบัติต้องห้ามที่นานาประเทศ มักกาหนด ได้แก่
การห้าม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ดารงตาแหน่ง ข้าราชการประจา และต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัมปทาน
หรือสัญญาต่างๆกับรัฐ เป็นต้น
(2) การเปิ 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 าธารณะทราบ
(Disclosure of personal interests) เช่น การแจ้งถึงจานวนหุ้ นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง แบ่งได้เป็น
2 ประเภท คือ ประเภทแรก คือ การแจ้งทรัพย์สินหรือความต้องการส่ว นบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น และ
ประเภทที่สอง คือ การแจ้งทรัพย์สิ นของเจ้าหน้าที่ก่อนจะมาดารงตาแหน่ง ถึงแม้วิธีการนี้จะไม่ใช่เครื่องมือที่
แก้ปัญหาความขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่างน้อยการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนตัวก็ช่วยให้สาธารณชนสามารถวิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ง่ายขึ้น
(3) การกาหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เป็นการสร้างกรอบเพือ่ บอกถึงสิ่งที่ควรและไม่
ควรยึดถือเป็นหลักในการทางาน ถ้าไม่ ปฏิบัติตามไม่ถือว่าผิดทางกฎหมายแต่สามารถบ่อนทาลายความเชื่อมั่นที่
สังคมจะมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น และสามารถเป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อมศรัทธาที่ประชาชนจะมีต่อระบบราชการ
[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]
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(4) ข้ อก าหนดเกี่ ยวกับ การท างานหลั ง พ้น ต าแหน่ ง ในหน้ า ที่ท างราชการ (Post-office employment
restriction) เป็นข้อกาหนดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ดารงตาแหน่งในหน่วยงานของรัฐนาข้อมูลลับ
(Confidential information) ภายในหน่วยงานที่เขาทราบไปใช้ประโยชน์หลังจากการออกจากตาแหน่งดังกล่ าว
แล้ว รวมถึงป้องกันการใช้ สิทธิในการติดต่อหน่วยงานราชการในฐานะที่เคยดารงตาแหน่งสาคัญ ในหน่วยงาน
ราชการมาแล้ว
นอกจากแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้วจาเป็นต้องมีกลไกสาหรับการบังคับใช้ (Enforcement) กฎระเบียบ ที่
กาหนดขึ้น เช่น การตั้งคณะกรรมการในลักษณะองค์กรกากับดูแ ลเพื่อตรวจสอบให้ผู้อยู่ภายใต้กฎระเบียบดังกล่าว
ปฏิบัติตามข้อกาหนดที่บัญญัติไว้ โดยคณะกรรมการดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอเพราะในกรณีที่มี
การละเมิดกฎระเบียบที่เกิดขึ้นก็ต้องทาหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงก่อนที่จะดาเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป

[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]
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การสร้างการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คือ ประการแรก การมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ (Accountability) ประการที่สอง มีความโปร่งใสในการดาเนินงาน (Transparency) ซึ่งรวมถึงการที่
สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ ประการที่สาม การมีหลักการที่แน่นอนคงเส้นคงวาและเป็นธรรมเพื่อให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจ (predictability) ซึ่งหมายความว่ากฎเกณฑ์ต่างๆจะต้องใช้บังคับกับทุกคนอย่างเท่าเทียม
กันไม่ลาเอียง ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆจนก่อให้เกิดความสับสน และประการสุดท้าย คือ การมีส่วน
ร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายความว่าผู้บริหารระดับสูงจะต้องเคารพในความคิดเห็นของสมาชิก
ในองค์กร กล่าวคือในการตัดสินใจด้านนโยบายนั้นจะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นและให้สมาชิกขององค์กรมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ
[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]

15

ควบคู่ไปกับการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีก็ คือ ประการแรก การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย
ชัดเจน ครอบคลุม และสามารถตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมได้ทัน
ประการที่สอง การปฏิรูปองค์กรอิสระเพื่อการตรวจสอบและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อนให้มีการดาเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการที่เป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากการเมือง และเป็นผู้ที่
มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ประการที่สาม กาหนดหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมคุณธรรม (Codes of ethics)
รวมทั้งจรรยาบรรณทางวิชาชีพต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางอันชัดเจนในการชี้นาพฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้อ ง กาหนด
บทลงโทษผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพอันก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่ม
วิชาชีพให้สูงขึ้น ประการสุดท้าย ส่งเสริม ภาคประชาสังคมให้เข้มแข็งเป็นองค์กรแบบเปิด สมัครใจในการรับ
สมาชิก มี ค วามเป็ น อิ ส ระในการด าเนิ น งานและมี จิ ต ส านึ ก ที่ เ สี ย สละในการท างานเพื่ อ ผลประโยชน์ ข อง
ส่วนรวม องค์กรภาคประชาสังคมเหล่านี้จะมีบทบาทสาคัญในการเคลื่อนไหวเพื่อการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดาเนินงานของภาคสาธารณะให้ปลอดจากผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างแท้จริง

[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]
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2. มาตรการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประการแรก การกาหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าอะไร
คื อ สิ่ ง ผิ ด และอะไรคื อ สิ่ ง ถู ก มิ ใ ห้ ป ระชาชนเกิ ด ความสั บ สนเห็ น ผิ ด เป็ น ชอบหรื อ เห็ น กงจั ก รเป็ น ดอกบั ว
โดยจะต้องนิยามและกาหนดมาตรฐานการกระทาต่างๆให้ชัดเจน ซึ่งวิธีการกาหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรม
ดังกล่าวนี้ สามารถกระทาได้โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคมและส่งเสริมให้
สมาคมวิชาชีพต่างๆมีการบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิด
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชาชีพ เพื่อนิยามให้หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมมีความชัดเจน สมาชิกของแต่ละ
กลุ่มวิชาชีพสามารถนาไปปฏิบัติได้ พร้อมกับมีบทลงโทษสาหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม
ความชั ด เจนเกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดของหลั ก เกณฑ์ ท างจริ ย ธรรม หรื อ บรรทั ด ฐานส าหรั บ ก ากั บ
ความประพฤติ ข องนั ก การเมื อ ง ข้ า ราชการ และผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นต่ า งๆเป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง
เพราะหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมต่างๆเหล่านี้ เป็นแนวทางชี้แนะว่าบุคคลที่มีตาแหน่งหน้าที่ทางด้านสาธารณะนั้นควร
จะมีความประพฤติอย่างไรอะไรที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเปิด
โอกาสให้มีการอภิปราย ถกเถียงและสร้างเป็นข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ
ประการที่สอง การถ่ายทอด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมสู่สมาชิกของสังคม โดยผ่าน
สื่อมวลชนหรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้มีกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน การจัด
อบรมให้ แ ก่ ส มาชิ ก ของสมาคมวิ ช าชี พ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ การอภิ ป รายถกเถี ย ง
เพื่อก่อให้เกิดความกระจ่างในประเด็นที่คลุมเครือน่าสงสัย มาตรการดังกล่าวนี้ถือเป็นการถ่ายทอดและปลูกฝัง
สมาชิกของสังคมโดยผ่านช่องทางต่างๆ อันจะทาให้สมาชิกของสังคมเกิดความตระหนักถึงความสาคัญของปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน รู้สึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและห้ามปรามผู้อื่นมิให้กระทาการอันเป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ สมาชิกไม่สามารถอ้างได้อีกต่อไปว่าตนทาผิดเพราะไม่ทราบ ที่สาคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือการ
กาหนดบทลงโทษสาหรับผู้ที่มีความผิดเกี่ยวกับวินัยอย่างชัดเจนนั้นจะช่วยลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้ให้น้อยลง
ประการที่สาม เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the arena of civil
society) โดยการสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตสานึกต่อส่วนรวม อันจะนาไปสู่การรวมตัวกันจัดตั้ง
องค์ ก รแบบสมั ค รใจอย่ า งอิ ส ระ ส าหรั บ ด าเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ว นรวม รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม สื่ อ สารมวลชน
[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]
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ที่เป็นอิสระในการดาเนินงานทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ต่างมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
มีจิตสานึกที่เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีการจัดตั้งเป็นองค์กรที่เข้มแข็งซึ่งภาคประชาสังคมที่มีอานาจต่อรองสูง
ดังกล่าวนี้จะสามารถถ่วงดุลอานาจและตรวจสอบการดาเนินงานของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะสามารถยับยั้งปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงให้น้อยลงได้
ประการที่สี่ การปรับปรุงกฎหมายรวมทั้งแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่างๆของหน่วยงาน เพื่อให้บทบัญญัติ
ทางกฎหมายให้ มีนิยามและตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนไว้อย่างชัดเจน มีความครอบคลุม
การแก้ไขข้อกฎหมายและการบังคับใช้จะต้องมิให้เกิดความลักลั่น ปิดช่องโหว่ของกฎหมาย ปรับปรุงแนวทาง และ
กระบวนการวินิจฉัยคดีให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายให้มากที่สุดรวมทั้งบทลงโทษในกฎหมายต่างๆให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน
ประการที่ห้า การปฏิรู ป องค์ กรอิส ระที่ทาหน้าที่ป้องกั นและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาล
ยุติธรรม โดยจะต้องปฏิรูปองค์กรเหล่านี้ให้มีประสิท ธิภาพในการทางาน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมี
คุณธรรมในการทางาน มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอมีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการที่เป็นอิสระ
ไม่ถูกแทรกแซงทางการเมืองมีความเป็นกลาง มีกฎกติกากากับการทางานที่ชัดเจน มีเป้าหมายในการทางานที่
สามารถวัดและประเมินผลได้และมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]
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3. ตารางสรุปตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มต่างๆ
กลุ่มอาชีพ
1.
นักการเมือง

2.
ข้าราชการ
ประจาและ
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ






ทั่วไป

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน
การรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแต่งตั้ง หรือเลื่อนตาแหน่งข้าราชการขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูง
การใช้อานาจหน้าที่เพื่อให้บริษัทของตนหรือของพรรคพวกได้รับงาน/ การจ้างเหมาจากรัฐ
การใช้ข้อมูลของทางราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์
การแต่งตั้งคนสนิท/พวกพ้องของตนเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กร
อิสระที่ทาหน้าที่ในการกากับดูแล (Regulators) สัญญาหรือสัมปทานของรัฐ
การใช้ตาแหน่งหน้าที่เลือกผลักดันโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ญาติ/พวกพ้อง

 การนาข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
 หัวหน้าหน่วยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ญาติ/ คนสนิท/คนที่มี
ความสัมพันธ์ฉันญาติขึ้นเป็นผู้อานวยการกองพัสดุ
 การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอานาจ
[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]
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กลุ่มอาชีพ






กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน
การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
การรับงานนอกหรือการทาธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน
การทางานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม
การนารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ามัน
การนาบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว

กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินราคา และการจัดซื้อจัดจ้าง
 การหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการของประชาชนโดยเรียกรับเงิน
และอ้างว่าจะสามารถช่วยให้สามารถเสียค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายที่ดินในราคาที่ถูก
กว่ า ได้ ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น การเงิ น หวั ง ก้ า วหน้ า ในอาชีพ จึง ได้ร ่ว มมือ และให้ค วามช่ว ยเหลือ แก่
นักการเมืองในการกู้เงินในวงเงินสูง ในรูปแบบการประเมินราคาหลักทรัพย์ ค้าประกันให้สูงเกิน
กว่าความเป็นจริง
 ผู้บริหารสถาบันการเงินใช้อานาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอขายที่ดินหรือบ้านพร้อมที่ดินใน
โครงการของตนให้แก่ลูกค้าของสถาบันการเงิน เพื่อแลกกับความสะดวกในการทาธุรกิจกับสถาบัน
การเงิน
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากรได้เปิดสานักงานบัญชีเพื่อทาบัญชีและรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จากัด
ซึ่งในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกให้บริการเฉพาะรายที่ตนเองได้รับประโยชน์จากผู้เสียภาษีเท่านั้น
 การกาหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะในการประมูล
 การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการจ้าง
เหมารวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า หรือพ้น
กาหนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น
กลุ่มวิชาชีพอิสระ
 การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจา
 การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้กับญาติแล้วนายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว
 การรับประโยชน์จากระบบการล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยผู้มี
หน้าที่ดูแลบัตรคิวจะล็อคไว้มากกว่าที่หน่วยงานกาหนดและไปเรียกรับประโยชน์จากบัตรคิวที่ล็อคไว้
เกินเหล่านั้นจากผู้รบั บริการที่ต้องการลัดคิว
กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]
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กลุ่มอาชีพ

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน
 การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุญาตให้คืนของกลาง เป็นต้น
กลุ่มวิชาชีพวิชาการ

3.
ข้าราชการ
ท้องถิ่น

 คณะกรรมการตรวจรับผลงานทาหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษา โดยรับรายงานผล
การศึกษามาพิจารณาก่อนและแก้ไขในประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอื่นท้วงติง รวมถึง
การเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอื่น
3.1 การเข้ามาดาเนินธุรกิจและเป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นมาดาเนินธุรกิจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิก
 ญาติ/ภรรยา (อาจไม่ได้จดทะเบียน) ของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคู่สัญญาหรือรับเหมางานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
 สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะผู้รับมอบอานาจจากบริษัท ห้างร้าน ใน
การยื่นซองประกวดราคา
 สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นบุคคลร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยในฐานะตัวแทนบริษัทห้างร้าน ในกรณีงาน
จ้างเหมามีปัญหา
 ผู้บริหารสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นหาประโยชน์ส่วนตัวจากการเก็งกาไรจากราคาที่ดิน ทั้งในรูปของการใช้
ข้อมูลภายในไปซื้อ ที่ดินไว้ก่อน หรืออาจเป็นในรูปแบบที่กาหนดที่ตั้งโครงการในพื้นที่ ที่ตนเองมีที่ดิน
อยู่เพื่อขายที่ดินของตนเองในราคาที่สูง
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัทซึ่งเป็นของสมาชิกของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง
 นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินค้าหรือบริการของบริษัทตนเองให้กับเทศบาล
3.2 การใช้งบประมาณหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนและเพื่อหาเสียง
 การจัดสรรงบประมาณหรือโครงการเข้าไปในพื้นที่ของตนเอง
 การใช้งบประมาณราชการทาโครงการพร้อมเขียนป้ายและชื่อของผู้ของบประมาณ ประกาศให้
ชาวบ้านทราบเพื่อเป็นการหาเสียง
 การที่สมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทในการอนุมัติและตรวจสอบการใช้งบประมาณของฝ่ายบริหาร
กลับไปมีส่วนในการใช้งบประมาณส่งผลต่อ การทาหน้าที่ในการตรวจสอบและใช้ วิจารณญาณในการ
ตัดสินใจอนุมัติเอนเอียงจากความถูกต้องและประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากต้องการงบที่เหลือจาก
การแปรญัตติไปดาเนินการในเขตพื้นที่ของตน

4. ประชาชน การเสนอให้ค่าน้าร้อนน้าชาให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการลัดคิวรับบริการ
[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]
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กลุ่มอาชีพ

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน

[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]
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4. ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย
1) การนาทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระส่วนตัว นารถ
ราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น
2) การใช้อานาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทางาน
3) การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบมาตรฐาน
(spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล
4) การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยตาแหน่งหน้าที่ทาง
ราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐนาเวลาราชการไปทางานส่วนตัว
5) การนาบุคคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
6) การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์
แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น
7) การเข้าทางานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยดารงตาแหน่งมารับ
งาน หรื อ เอาประโยชน์ ใ ห้ กั บ ตนเองหรื อ พวกพ้ อ ง เช่ น เคยท างานเป็ น ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ
โทรคมนาคม แล้วไปทางานในบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์
8) การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย
9) การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
10) การให้ของขวัญหรือของกานัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มิชอบ
11) การซื้อขายตาแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อน
ระดับ ตาแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ
12) การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
13) การเรี ยกร้ องผลตอบแทนจากการใช้ อิ ทธิ พลในต าแหน่ งหน้ าที่ เพื่ อส่ งผลที่ เป็ นคุ ณแก่ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง
โดยไม่เป็นธรรม
14) การที่มีหน้าที่ดแู ลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือ
ผู้อื่น
15) การใช้ตาแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้ าหน้าที่ของรัฐ ใช้อานาจ
หน้าที่ทาให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทาสัญญาซื้ออุปกรณ์
สานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง
[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]
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5. แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่าจะต้อง
ตัดสินใจและกระทาหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลักปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล หากข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทาให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการกระทาหน้าที่ถือว่าเป็นการ
ประพฤติมิชอบ จึงเป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ด้วยเช่นกัน

อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้
- ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการหรืออื่นๆ ที่มี
มูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และผลประโยชน์จากการ
จ้างงานในราชการปกติ
- ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดสามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้
- ของขวั ญ ที่ ส ามารถคิ ด ราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึ ง สิ นค้ า บริ โภค ความบัน เทิ ง การต้ อนรั บ
ให้ ที่ พั ก การเดิ น ทาง อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ เช่ น ตั ว อย่ า งสิ น ค้ า บั ต รของขวั ญ เครื่ อ งใช้ ส่ ว นตั ว บั ต รก านั ล
บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น
- ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใดๆหรือ
บริการใดๆที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตน
การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ
แนวทางการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญ
ในประมวลจริย ธรรมข้า ราชการพลเรือ น ประกาศคณะกรรมการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 และ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ได้กาหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญและผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ ซึ่งสามารถสรุปแนวทางสาคัญได้ ดังนี้
[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]
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1. เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่รับหรือถามนาถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สินอันควร
ได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาดังต่อไปนี้
1.1 การรั บ ของขวั ญ หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจากญาติ ซึ่ ง ให้ โ ดยเสน่ ห าตามจ านวนที่ เ หมาะสมตาม
ฐานะแห่งตน
1.2 การรับ ของขวัญ หรือ ประโยชน์อื ่น ใด จากบุค คลอื ่น ซึ ่ง มิใ ช่ญ าติที ่ม ีม ูล ค่า ในการรับ จาก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท
1.3 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
2. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ 1. ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาแล้วไม่ถึง 2 ปีด้วย
3. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจาก
กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้
4. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้ตามปกติประเพณี
นิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
5. ควรใช้ บั ต รอวยพร การลงนามในสมุ ด อวยพร หรื อ ใช้ บั ต รแสดงความยิ น ดี แ ทนการให้ ข องขวั ญ
เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น การฝ่ า ฝื น กฎระเบี ย บ อี ก ทั้ ง เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการเสริ ม สร้ า งทั ศ นคติ ใ นการประหยั ด ให้
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-รับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใด
ในทางปฏิบัติ
เราจะจัดการอย่างไร
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆมี ๓ คาถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์ คือ
1) เราควรรับหรือไม่
2) เราควรรายงานการรับหรือไม่
3) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
1. เราควรรับหรือไม่
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ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือเป็นการรับใน
โอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิ บัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามมี
หลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ
1) ถ้าเป็นการให้เงินท่านจะต้องปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยน
กลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุน้ พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่ายการรับสินบน
การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรนามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ
- ทาไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคาขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตน
หรือไม่
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการทางานในอนาคต
ถ้ า ท่ า นทางานอยู่ ใ นกลุ่ ม เสี่ ย ง อ่ อ นไหวหรื อ อยู่ ใ นข่ า ยที่ ต้ อ งได้ รั บ ความไว้ ว างใจเป็ น พิ เ ศษ
เช่ น งานตรวจสอบภายในและงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ /อนุญาต
ต่างๆ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น
2) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการรับก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะแล้ว ผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดยมิชอบ
การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบและ
การทุจริตคอร์รัปชัน่ ในแต่ละส่วนราชการควรกาหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง โดยส่วน
ราชการ ที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบควรกาหนดนโยบายด้านนี้ อย่างเคร่งครัดมากกว่า
หน่วยงานอื่นๆ
หลักการการปฏิบัติง านในภาครัฐ อยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระทาและการตัดสินใจใดๆจะต้องกระท า
ด้วยความเป็นกลางปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม”
ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาผลประโยชน์ให้กับองค์กรของ
ตนหรือตนเองเหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้อง
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระทาและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่ง ใส ความพร้อมรับผิดชอบ และ
แสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องเที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพ รับข้าราชการ ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้น
จะมีค่าเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความ
เสื่อมศรัทธาต่อประชาชน
2. เราต้องรายงานหรือไม่
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้
1) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรื อประโยชน์จาก
[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]
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คู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่กาลังจะมาทาการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคลที่จะขอทาใบอนุญาต
หรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ
2) บทบาทหน้ า ที่ ข องท่ า นในองค์ ก ร : ถ้ า ข้ า ราชการนั้ น ๆท างานในขอบข่ า ยที่ อ่ อ นไหวและต้ อ งการ
ความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับองค์กร และ
ระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัว
ท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆและมิได้กาหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควรดารง
ความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ
หลักการการกาหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ควรจะต้องให้องค์กรเก็บ
รักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า 3,000 บาท ทั้งนี้ให้
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
3. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่
1) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท
2) หากมีราคาทางการตลาดเกิน 3,000 บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่าจะต้องให้เป็นทรัพย์สิน
ของส่วนราชการหรือไม่
การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร
การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นและพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออกขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืนนอกจากนั้น
หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆเข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริตและสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้าราชการและ
หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดย
มิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย
การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆเป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติ มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อให้เกิดการทาลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐและต่อ
ข้าราชการ กุญแจแห่งความเสี่ยง 2 ประการที่สาคัญ คือ
1. ความพยายามที่ จ ะหลบเลี่ ย งกฎเกณฑ์ โดยตี ค่ า ราคาของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน์ น้ อ ยกว่ า
ความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ากว่าความเป็นจริงนั้นบุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่าของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นๆมีค่าต่ากว่าที่เป็นจริงเพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทาดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกงและ
หลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
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2. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น
- การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆอาจทาให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิด
ความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทาให้เกิดความรู้สึก
ชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมาฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดย
อิท ธิพ ลของความชอบหรื อประโยชน์ต อบแทนที่ ได้ รับ ท าให้มี การปฏิบั ติ ตอบแทนเกิ นกว่า มาตรฐานที่ก าหนด
ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้างต่างๆไม่ต้องทา
ในระดั บ มาตรฐานหรื อ ลดคุ ณ ค่ า การบริ ก าร นอกจากนั้ น หากเกิ ด การปฏิ บั ติ เ ป็ น วั ฒ นธรรมการท างานของ
องค์กร ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่และละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน
- การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริงมีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ ใดๆถือได้ว่าเป็น
ความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้
“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้าใจหรือหากไม่รับจะเป็นการ
ทาลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง”
“คนอื่นๆก็ทาเช่นนี้ ทาไมฉันจะทาบ้างไม่ได้”
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทางาน ดังนั้นมันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวัลผลประโยชน์
พิเศษบ้าง”
“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงชมฉันและเป็นเรือ่ งธรรมดาที่ฉันมักเป็นคน
แรกเสมอที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา”
“มัน เป็น แค่ตัว อย่า งฟรีใ ห้ท ดลองใช้แ ละฉัน ก็ไ ม่คิด ว่า หน่ว ยงานของฉัน จะสั่ง สิน ค้า ชนิด นี้
แม้ว่าฉันจะให้คาแนะนาก็ตาม”
“ฉันไม่เห็นมีกฎระเบียบใดๆเกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ”
ท่ านต้อ งระลึ ก อยู่ เสมอว่ า เหตุ ผลที่ ท่า นใช้กล่ าวอ้า งเช่ นนี้ ไม่ สามารถปกป้อ งท่ านจากการถู ก
ดาเนินการทางวินัยหากการกระทาของท่านเป็นการกระทาที่มิชอบ

สถานการณ์ตัวอย่าง
หน่ วยงานภาครั ฐ หนึ่ งส่ งนั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ท าหน้ า ที่จั ด ซื้ อ จั ดจ้ าง (HR procurement) ให้เ ข้ าร่ ว ม
สั ม มนาด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คล เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ นั้ น ได้ รั บ รางวั ล มู ล ค่ า 7,000 บาท จากการเป็ น ผู้ เ ข้ า ร่ ว มสั ม มนา
ที่ มี บุ ค ลิ ก เป็ น Personnel planner ซึ่ ง บริ จ าคโดยโรงงานผลิ ต สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น คู่ ค้ า กั บ หน่ ว ยงาน เจ้ า หน้ า ที่
ได้เก็บของรางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมมนา
[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]
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ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่าจะต้องมีการรายงานของ
รางวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาในการเข้าร่วมสัมมนาเป็นเพราะ
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนั้นเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะตัดสินว่าจะจัดการอย่างไรกับรางวัล
ชิ้นนี้เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อน ในที่สุดเจ้าหน้าที่จึงถูก
ขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
 โมเดลสาหรับการตัดสินใจ
ประเด็นการตัดสินใจ
เจตนารมณ์ : อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
ความเปิดเผย : มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด
คุณค่า : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่ และมีอะไรบ้าง
อัตลักษณ์ : ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพื่ออะไร
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให้ คืออะไร
 บทสรุป
ความเชื่อถือไว้วางใจและจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อท่านเป็นข้าราชการและหรือ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใดท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจโดยปราศจากอคติ ท่านถูก
คาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆนอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้
แม้ว่า นโยบายของหน่ว ยงานหลายแห่ง จะอนุญ าตให้รับ ของขวัญ ได้ ซึ่ง ถือ ว่า เป็น ของที่ร ะลึก ในโอกาสที่
เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ที่
ไม่เหมาะสมจะนาไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริตและทาลายชื่อเสียงของท่านรวมทั้งองค์กรของท่านเอง

[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]
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บทที่ 3
แนวทางการปฏิบัติหน้าทีเ่ พื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืน
บทบัญญัติ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตพ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐

[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]
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บทที่ 3
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนบทบัญญัติ
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐

องค์ประกอบของกฎหมาย
ห้ามดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม
ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งได้บัญญัติห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดาเนินกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดาเนินคดี
(๒) เป็นหุน้ ส่วน หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอานาจ กากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
(๓) การรับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือเป็นหุ้นส่วน
หรือเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่

ผู้นั้นสังกัด

อยู่ หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ไ ด้รับมอบหมาย ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น
อาจจะมีการขัดแย้งต่อประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้น
[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]
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การกระทาของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

(๑) เป็นคู่สัญญา หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหาร
ส่วนท้องถิ่น ได้เข้ามาทาสัญญากับหน่วยงานรัฐ มีฐานะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ อันเป็นสัญญาที่
จะต้องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

(๒) การมีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น จะต้องมีเจตนาประสงค์จะให้ตนได้รับประโยชน์หรือเลือกประโยชน์ให้กับบุคคล
อื่น โดยการใช้อานาจหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสัญญานั้นหรือการเข้าไปดาเนินกิจการใดๆ เพื่อเป็นการป้องกันใน
กรณีที่ตนอาจจะต้องเสียประโยชน์หรือได้รับความเสียหาย

(๓) การเป็ น หุ้ น ส่ ว นในห้ า งหุ้ น ส่ ว น หมายถึ ง การที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในต าแหน่ ง ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนดได้ร่วมกันลงทุนในห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
หรือห้างหุ้นส่วนจากัด เป็นต้น และได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐเจตนาที่จะเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น

(๔) การถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ได้เข้าไปลงทุนโดยมีหุ้นในบริษัท ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหุ้น
อยู่นั้นได้เข้ามาเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งมีอานาจ กากับ ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบ

(๕) รับสัมปทาน หรือคงไว้ซึ่งสัมปทาน หรือเข้าไปเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด
เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น หรือในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ที่รับสัมปทาน
สัญญาสัมปทาน หมายถึง สัญญาที่เอกชนได้รับอนุญาตจากรัฐให้ดาเนิน กิจการ ต่างๆ
แทน ดังต่อไปนี้
 สัญญาที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดทาบริการสาธารณะ
 สัญญาที่รัฐให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
 สัญญาที่รัฐให้เอกชนแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
การรับสัมปทานจากรัฐ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ
และทาสัญ ญารับสั ม ปทานในสถานะเอกชน อันมีลัก ษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]
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(๖) เป็นกรรมการ ที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งเข้าไปมีส่วน
ได้เสียในฐานะเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน
(๗) ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ได้ทาการเป็นตัวแทน กับตัวการที่เป็นเอกชนในธุรกิจเอกชนอันเป็นหน้าที่ของ
ตัวแทนในธุรกิจเอกชน

(๘) ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นได้เข้าไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน
ข้อห้ามสาหรับคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามดาเนินกิจการ
ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้บัญญัติ
ห้ามมิ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวม บทบัญญัติดังกล่าวยังบังคับไปถึงคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ภริยาหรือสามี) ด้วย โดยมีข้อห้าม
ดังต่อไปนี้

(1) ห้ามคู่สมรส (ภริยา หรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นคู่สัญญา หมายถึง การห้ามคู่
สมรสของ เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งเข้ามาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าที่ ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ กากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
(2) ห้ามคู่สมรสของเจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การที่คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ใน
ตาแหน่งได้อาศัยอานาจหน้าที่โดยมีเจตนาหรือความประสงค์ที่จะให้ตนได้รับประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ต่อ
บุคคลอื่นๆโดยการใช้อานาจหน้าที่ของคู่สมรสไปดาเนินกิจการใดๆในสัญญา
(3) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หมายถึง การที่
คู่ สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐได้ลงทุนในห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัดและได้
เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ
(4) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การที่คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปลงทุนโดยการมีหุ้นใน
บริษัทตามทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้นได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]
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(5) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทาน
หรือเข้าเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นหุ้นส่วนที่ถือหุ้นในห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษัทที่ได้รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(6) ห้ามคู่ ส มรส (ภริ ยาหรื อสามี ) ของเจ้า หน้า ที่รัฐ ในตาแหน่งนายกรั ฐ มนตรี รัฐ มนตรี
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะต่างๆเป็นกรรมการ เป็นที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้าง
ในธุรกิจเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้ การกากับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นสังกัดอยู่ หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพผลของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดแย้งกับ
ประโยชน์ ส่วนรวม หรือ ประโยชน์ ของทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติ หน้า ที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
แนวทางการปฏิบัตเิ พื่อป้องกันไม่ให้ฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐
๑. การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตาแหน่งก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลนั้นจะต้อง ตรวจสอบ
ตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการดาเนินกิจการใดๆบ้างในขณะที่ตนเองได้อยู่ในสถานะ
ของเอกชน ที่ได้ทาธุรกิจหรือทาการค้าไว้กับรัฐ โดยจะต้องตรวจสอบการเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทาน
จากรัฐ หรือการเป็นกรรมการผู้จัดการ การถือหุ้น หรือการเป็นหุ้ นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนต่างๆ

ว่ามี

หรือไม่ และจะต้องสารวจกิจการต่างๆของคู่สมรสรวมไปถึงศึกษากาหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบก่อนเข้า
สู่ตาแหน่งว่าจะต้องดาเนินการต่างๆเกี่ยวกับกิจการธุรกิจนั้นอย่างไร มิให้ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย
๒. การปฏิบัติหน้าที่ห รือการดารงตาแหน่งในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในตาแหน่ง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ดารงตาแหน่งตามข้างต้นจะต้องไม่ดาเนิน
กิจการใดๆที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการ
ทาความเข้าใจกับคู่สมรสในหลักการของกฎหมายได้แล้ว หรือเกิดการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอาจจะเป็นการ
ดาเนินการที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย กล่าวคือแม้ตนเองจะมิได้กระทาการที่กฎหมายบัญญัติว่า
เป็นความผิดแต่ละเลย ไม่ใส่ใจกับการดาเนินการของคู่สมรส ทาให้คู่สมรสดาเนินกิจการต่างๆตามที่
กฎหมายห้ามไว้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะต้องได้รับโทษทางอาญาที่เกิดจากการกระทาของคู่สมรส โดย
จะต้องถูกระวางโทษจาคุก ปรับ หรือทั้งจาทั้งปรับแล้วแต่กรณี
๓. การดาเนินกิจการในภายหลังพ้นจากตาแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ถึง
สองปี) มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]
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ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยห้ามดาเนินการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลาสองปีนับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้น
จากตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนั้นๆแล้วการห้ามในส่วนนี้ได้ห้ามการดาเนินกิจการของคู่
สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐไว้ด้วย

[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]
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บทที่ 4
กฎหมายสาคัญที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และบทลงโทษ

บทที่ 4
กฎหมายสาคัญที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และบทลงโทษ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่บัญญัติ ห้าม
เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งจะเป็นต้นเหตุนาไปสู่การดาเนินการที่เป็นการขัดกัน
[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]
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ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและประกาศคณะกรรมการป้อ งกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.
๒๕๔๓ ซึ่งได้วางหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ ดังนี้
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดาเนินกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐ ที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญา

กับหน่วยงานของรัฐที่

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้ าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือดาเนินคดี
(3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนัก งาน หรือลูกจ้าง ในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจ ของเอกชนนั้นอาจ
ขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความอิสระในการ ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐตาแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการป้อง
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้นาบทบัญญัติในวรรค
หนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่า

การดาเนินกิจการของคู่สมรส

ดังกล่าวเป็นการดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรา ๑๐๑ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการดาเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจาก การเป็น
เจ้าหน้าที่รัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจานวนหุ้น ทั้งหมดที่
จาหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒)
ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให้นามาใช้บังคับกับการดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่ง
หน่วยงานที่มีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดาเนินงานของบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชน
[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]
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จากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจากัดหรือบริษั ทมหาชน
จากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน
มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือ กฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรั พย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์

และจานวนที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
บทบั ญ ญั ติ ใ นวรรคหนึ่ ง ให้ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ การทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดของผู้ ที่ พ้ น จากการ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย อาญา
ด้วย
บทลงโทษ
มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือ มาตรา ๑๐๓
ต้องระวางโทษ จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็น ยินยอม
ด้วยในการที่คู่สมรสของตนดาเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด
๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กาหนดตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔
โดยที่มาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัตหิ ้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดาเนินกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดาเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือดาเนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วน
[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]

38
ท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รบั สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ ของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชนนั้นอาจะขัด
หรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้นั้น
ทั้งให้นาบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยให้ถือว่าการดาเนินกิจการ
ของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และความในมาตรา ๑๐๑ ยังให้นาบทบัญญัติ
มาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการดาเนินกิจการของผู้ซงึ่ พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี
โดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจานวนหุ้นทั้งหมดที่จาหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจากัด
ซึ่งมิใช่บริษัททีเ่ ป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐตาแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังกล่าว
ข้างต้น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงกาหนดตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามความในบทบัญญัติดังกล่าว ดังต่อไปนี้
๑. นายกรัฐมนตรี
๒. รัฐมนตรี
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
โอภาส อรุณินท์
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๓. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กาหนดตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
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โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๐๐ ได้กาหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินกิจการ บางอย่างโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตาแหน่งใดที่
ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามความในบทบัญญัติ ดังกล่าวให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต แห่งชาติได้มีประกาศ เรื่อง กาหนดตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดาเนิน
กิจการ ตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ กาหนดตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้
ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี เป็นตาแหน่ง ที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และเพื่อให้
การบังคับใช้กฎหมาย เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพอั นเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีที่มาจาก
การกระทา ความผิดอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงกาหนดตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ ดาเนินกิจการ
ตามความในบทบัญญัติดังกล่าวเพิ่มเติม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ บางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๑ และมาตรา
๔๓ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงกาหนดตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องห้ามมิให้
ดาเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ เพิ่มเติมจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ซึ่งได้กาหนดไว้แล้วตาม
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้บริหารท้องถิ่น
๒. รองผู้บริหารท้องถิ่น
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๔. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
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อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติจึงกาหนด
หลักเกณฑ์และจานวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้
ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน
ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือ กฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัย อานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้
(๑) รับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่ เหมาะสมตามฐานานุรูป
(๒) รับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่า ในการรับจากแต่ละ
บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับ บุคคลทั่วไป
ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็น ของส่วนตัว หรือมี
หรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มี เหตุผลความจาเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อ
รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชา
เห็นว่าไม่มีเหตุ ที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ ส่วน
บุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นสังกัดโดยทันที
ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคา หรือมีมูลค่า
มากกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจาเป็น อย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษา
ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง
[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]
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เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่
สามารถกระทาได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจาเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบัน หรือองค์กรที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีคาสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงาน ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่อได้ดาเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับ ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวเลย
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดารงตาแหน่ง ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือ
เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการใน
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
หรือผู้ดารงตาแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจถอดถอนให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อดาเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ดารงตาแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพื่อดาเนินการ ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามประกาศ ฉบับนี้ให้ใช้
บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓
โอภาส อรุณินท์
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]

บทที่ 5
หน่วยงานที่รับร้องเรียนกรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อน

[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]

บทที่ 5
หน่วยงานที่รับร้องเรียนกรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
เมื่อพบเห็นหรือประสบปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ที่เรียกว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน ควรดาเนินการ ดังนี้
๑.๑ เมื่อเกิดขึ้นกับตัวเอง
ควรพิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่าส่วนรวมเสียผลประโยชน์หรือไม่ หากส่วนรวม เสียประโยชน์ ท่าน
ควรหลีกเลี่ยง เช่น หากท่านเป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดจ้าง หรือพิจารณาความดี ความชอบของบุคคล
ใกล้ชิด ท่านควรถอนตัวจากการเป็นคณะกรรมการฯ หรือ งดออกเสียง เนื่องจากการตัดสินใจของท่านอาจ
ส่งผลให้การพิจารณาเกิดความเบี่ยงเบน แต่หากเป็นคนรู้จักกันธรรมดา ท่านควรประกาศให้ทราบว่า ท่านรู้จัก
บุคคลนั้นต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของท่านและเพื่อความโปร่งใสด้วย
๑.๒ เมื่อเกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ตัว
ท่านควรให้คาแนะนาด้วยการอธิบายให้เข้าใจถึงกรณีต่างๆ และผลหรือโทษ ของความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งแนะนาวิธีการป้องกัน เพื่อสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นและมีหลักฐานที่ทาให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ส่วนรวม ท่านสามารถประสานเพื่อให้ข้อมูลกับ
หน่วยงานดังต่อไปนี้
๑. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระทาผิด
2. สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0-2141-9100 หรือ 1676 โทรสาร : 0-2143-8341
เวปไซต์ : http://www.ombudsman.go.th
3. ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]

ที่อยู่ : กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2222-1141 ถึง 55
โทรศัพท์สายด่วน : 1567
เวปไซต์ : http://www.damrongdhama.moi.go.th

4. ศาลปกครอง
ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 1111
โทรศัพท์สายด่วน : 1355
เวปไซต์ : http://www.admincourt.go.th
5. สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.)
ที่อยู่ : เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
หรือ ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กทม.
โทรศัพท์ : 0 2528 4800-4849
เวปไซต์ : https://www.nacc.go.th
6. สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ที่อยู่ : ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2271-8000
เวปไซต์ : http://www.oag.go.th
7. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
ที่อยู่ : 47/101 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-547-1711
เวปไซต์ : http://www.fact.or.th
[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]

8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงการคลัง
ที่อยู่ : สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-126-5800 ต่อ 2634
เวปไซต์ : acoc.mof.go.th

บรรณานุกรม
การจัดทาคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ ได้จัดทาตามแนวทางของ
คู่ มื อ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของส านั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง ได้ จั ด ท าตามแนวทางของ ส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางใน
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 3)
- ประมวลกฎหมายอาญา
- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2544
ความหมายและแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน อ้างอิงจาก
- วิจัยของมหาวิทยาลัยเกริก
- บทความทางวิชาการ ในวารสารจุลนิติ ก.ย. - ต.ค. 2552
- บรรดานักวิชาการต่างๆ เช่น ดร. วิทยากร เชียงกูล , ผาสุก พงศ์ไพจิตร
[คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.อจ.]
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