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ภาครัฐดำ�เนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึง การให้
ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานด้วย
เพือ่ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตข้างต้นและเพื่อนำ�เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำ�เนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐสู่การปฏิบัติ ให้เป็นกลไกสำ�คัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะ
การกระทำ�ทีเ่ อือ้ ต่อการมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนของเจ้าหน้าทีใ่ นภาครัฐ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้าน
การทุจริต สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ศปท. สศช.)  
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จึงเห็นถึงความสำ�คัญของการจัดทำ�คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเล่มนี้ขึ้น โดยได้รับ
ความสนับสนุนข้อมูลพื้นฐานจากสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำ�นักงาน ก.พ.
และสาระทีป่ ระมวลมาจากโครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้ รือ่ ง “การป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน”
ที่ ศปท. สศช. ได้จดั ขึน้ เมือ่ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึง่ ได้รบั เกียรติจากนายอุทศิ บัวศรี
และนายภาส ภาสสัทธา วิทยากรจากสำ�นักงาน ป.ป.ช. และสภากรุงเทพมหานคร มาร่วม
บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ศปท. สศช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเล่มนี้
จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจ
ได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม
ที่สุจริต โปร่งใส และเป็นสังคมที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสร้างสังคมไทย
ให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับ
มาตรฐานสากลได้ต่อไป
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไข
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        เรือ่ ง กำ�หนดตำ�แหน่งเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีต่ อ้ งห้ามมิให้ด�ำ เนินกิจการตาม
ความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔
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การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕
๔. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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๔๗

๔๘

๕๐

๕๒

๕๔

บรรณานุกรม

๕๗

บันทึก

๖๐

6 | คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

บทนำ�

“...มีคุณธรรมข้อหนึ่งที่สำ�คัญ ซึ่งท่านต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ
คือ ความสัตย์สุจริต
ประเทศบ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ ก็ย่อมอาศัยความสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน
ท่านทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานส่วนตัวก็ดี
ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรม
ทั้ง ๓ ประการคือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่
ท่านจึงเป็นผู้ที่ควรแก่การสรรเสริญของมวลชนทั่วไป...”
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๔๙๗

๑.

เกริ่นนำ�

ปัจจุบนั ปัญหาการทุจริตและประพฤติมชิ อบหรือการคอร์รปั ชันถือได้วา่ เป็นปัญหาใหญ่
ทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลก ไม่วา่ จะเป็นประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว หรือประเทศทีด่ อ้ ยพัฒนาต่างต้องเผชิญกับ
ปัญหาจากการคอร์รัปชัน และได้กลายเป็นปัญหาที่สำ�คัญที่สุดปัญหาหนึ่งของหลายประเทศ
ซึ่งยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป ทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ
แม้ว่าหลายประเทศได้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่
และมีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ องค์กรอิสระ และภาคประชาชน แต่ทกุ ฝ่ายต่างเห็นพ้องกันว่า
คอร์รัปชันเป็นปัญหาที่นำ�ไปสู่ความยากจนและเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาอย่างแท้จริง
ดังจะเห็นได้ว่า ธนาคารโลกได้เล็งเห็นถึงภัยร้ายจากการคอร์รัปชันว่าเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่ง
ในการพัฒนาประเทศและเป็นอุปสรรคสำ�คัญต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน พร้อมตั้ง
เป้าหมายว่า ธนาคารโลกจะมุ่งดึงภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน เพื่อปูทางไปสู่การกำ�จัดความยากจนให้หมดสิ้นไป
ภายในปี ๒๕๗๓
แนวคิดของคนไทยบางส่วนมองว่า การทุจริตคอร์รปั ชันเป็นเรือ่ งปกติและยอมรับได้
ดังนั้น หากใครโกงแล้วทำ�งานเก่งก็ถือว่าพอรับได้ จึงทำ�ให้คนยินยอมที่จะเสียสละเงิน
เพื่อซื้อความสะดวก สิทธิพิเศษ หรือตัดความรำ�คาญ แม้กระทั่งเกิดความคิดสีเทาประเภท
กินตามน้ำ�  หรือมีแนวคิดค่านิยมความเชื่อที่ว่า คนโกงแต่เก่งดีกว่าคนซื่อที่ทำ�งานไม่เป็น
ซึ่งการกระทำ�และความคิดเหล่านี้ทำ�ให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่ยอมรับการคอร์รัปชัน
ในแต่ละปีพ่อค้าและนักธุรกิจต้องสูญเสียเงินให้กับการคอร์รัปชันเป็นจำ�นวนสูง
ซึ่งเงินจำ�นวนนี้สามารถอำ�นวยประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศได้หากไม่กระจุกตัว
อยูท่ ก่ี ระเป๋าของคนบางกลุม่ ทำ�ให้รฐั ต้องจ่ายเงินงบประมาณสูงกว่าความเป็นจริง ประชาชน
ได้รับบริการที่ไม่มีคุณภาพ นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในระบบราชการไทยและมีการเรียก
ประโยชน์ตอบแทนจากนักลงทุน เพื่อแลกกับการอนุญาตให้เอกชนดำ�เนินกิจการที่รัฐต้องทำ� 
ซึ่งรัฐก็ไม่สามารถตรวจสอบการกระทำ�ดังกล่าวได้
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จากสถานการณ์ขา้ งต้น จำ�เป็นทีห่ น่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรูใ้ ห้บคุ ลากร
มีความพร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่นำ�สู่การคอร์รัปชัน เพื่อจะได้หาทางป้องกัน
และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้หา่ งไกลจากต้นเหตุตา่ งๆ ทีน่ �ำ ไปสูก่ ารทุจริตคอร์รปั ชัน โดยเฉพาะในเรือ่ ง
การปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ Conflict of Interest รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจาก
ปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of
Interest) หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลาย
มิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่สำ�คัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยม
ในการบริหารที่ด้อยพัฒนา
ดังนั้น หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสำ�นึกในหน้าที่
ทีจ่ ะปกป้องผลประโยชน์สว่ นรวมของประเทศชาติ มีการใช้อ�ำ นาจทางราชการโดยมิชอบในการ
ดำ�เนินกิจกรรมเพือ่ เอือ้ ประโยชน์ตอ่ ตนเอง กลุม่ พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์สว่ นรวม
ย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน
ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรสร้างความตระหนัก และหามาตราการเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหา เพื่อนำ�มาสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม การสร้างจิตสำ�นึกและเสริมสร้าง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐในการทำ�งานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรม
และผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสำ�คัญ

๒.

การทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ การคอร์รัปชัน
๒.๑ นิยามการคอร์รัปชัน

ศาสตราจารย์ Robert Klitgaard ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์
จากมหาวิทยาลัย Claremont Graduate University (CGU) เมือง Claremont
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้นิยามความหมายของคำ�ว่า คอร์รัปชัน ว่าหมายถึง การใช้อำ�นาจ
หน้าที่เพื่อให้ได้รับประโยชน์ของตัวเองและ/หรือพวกพ้อง แบ่งเป็น Petty Corruption
และ Grand Corruption คอรัปชันประกอบไปด้วย Supply Side และ Demand Side
ซึง่ เป็นการสมยอมกันทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ได้ประโยชน์แก่กันและกัน และถือเป็นเรื่องสาธารณะ
เพราะเป็นการรบกวนระบบ เพิม่ ต้นทุนทีไ่ ม่เป็นธรรมให้กบั สังคม และส่งผลกระทบแก่คนส่วนใหญ่
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โดยเฉพาะคนจนซึง่ มักไม่มที างเลือกในสังคม การคอร์รปั ชันแบ่งเป็น In Cash และ In Kind
ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ Robert Klitgaard ตั้งสมการว่า C = M + D - A โดยที่
C = Corruption, M = Monopoly, D = Discretion, A = Accountability
หมายความว่า การคอร์รัปชันจะเกิดมากขึ้น ถ้ากฎระเบียบไม่ชัดเจน ไม่มีการตรวจสอบที่ดี
และหากอำ�นาจการตัดสินใจอิงตามการใช้ดุลพินิจสูง

๒.๒ ประเภทของการคอร์รัปชัน

ตามทัศนะของ Arnold Heidenheimer ผู้เชี่ยวชาญด้านการคอร์รัปชัน
ได้แบ่งประเภทและระดับของการคอร์รัปชันเป็น ๓ ประเภท ได้แก่
			 - ประเภทที่หนึ่ง คอร์รัปชันสีขาว ได้แก่ พฤติกรรมประเภทที่ประชาชน
และผู้นำ�ในสังคมยอมรับหรือยอมทนรับ และเห็นว่าไม่ควรลงโทษผู้กระทำ�ความผิด เพราะ
ถือเป็นเรื่องที่ไม่มีความสำ�คัญมากนัก เนื่องจากเป็นการรับผลประโยชน์โดยอิงอยู่กับ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม อีกทั้งมิได้เกิดจากการเรียกร้องจากผู้รับ เช่น
“การให้” ซึ่งเป็นการแสดงน้ำ�ใจของ “ผู้น้อย” ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้อยู่ในตำ�แหน่ง
ที่ให้คุณให้โทษได้ และการให้ซึ่งเป็นการตอบแทน การปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติของ
ผู้ที่อยู่ในตำ�แหน่งและเป็นคุณประโยชน์แก่ผู้ให้โดยผู้รับมิได้เรียกร้อง
			 - ประเภทที่ ๒ คอร์รัปชันสีเทา ได้แก่ พฤติกรรมประเภทที่ในหมู่ผู้นำ�
เห็นว่าเป็นความผิด แต่ประชาชนทั่วไปไม่แน่ใจว่าจะเป็นความผิดหรือไม่ กรณีนี้เป็นการ
ใช้อำ�นาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง ในลักษณะที่ประชาชนสมยอม
ต่อการใช้อ�ำ นาจโดยมิชอบนัน้ เช่น การให้คา่ น้�ำ ร้อนน้�ำ ชา การให้คา่ นายหน้า หรือเงินหักส่วนลด
ราคาสินค้า เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมประเภทนี้มีการจำ�แนกออกเป็นการเรียกร้องเอาประโยชน์
แทนการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเร่งรัดงานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และการใช้ตำ�แหน่ง
หน้าที่เพื่อหาผลประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยมีผลประโยชน์ได้เสียกับบริษัท ห้างร้านที่ทำ�ธุรกิจ
กับส่วนราชการที่ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบอยู่
			 - ประเภทที่ ๓ คอร์รัปชันสีดำ� ได้แก่ การคอร์รัปชันที่ทั้งฝ่ายประชาชน
และผู้นำ�เห็นว่าเป็นความผิดชัดเจนและควรได้รับโทษตามกฎหมาย ได้แก่ การใช้อำ�นาจ
หน้าทีห่ รือตำ�แหน่งเพือ่ หาผลประโยชน์ส�ำ หรับตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ค�ำ นึงว่าผิดกฎหมาย
หรือไม่ พฤติกรรมนี้แยกได้เป็นการใช้อำ�นาจหน้าที่เรียกร้องเอาผลประโยชน์จากผู้กระทำ�
ผิดกฎหมายหรือผู้ต้องการความสะดวก โดยไม่คำ�นึงว่าผู้ที่ตนเรียกร้องเอาประโยชน์นั้น
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน | 11

จะกระทำ�ผิดกฎหมายหรือไม่ และการกระทำ�ทุจริตคดโกง โดยไม่คำ�นึงถึงความผิด
ตามกฎหมาย จนเป็นการทำ�ให้รัฐเสียหาย โดยมีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบ
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สำ�หรับตนเองและพวกพ้อง

สรุปสาระสำ�คัญ
• ปัจจุบนั ปัญหาการทุจริตและประพฤติมชิ อบหรือการคอร์รปั ชันถือได้วา่ เป็นปัญหาใหญ่
ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือประเทศ
ที่ด้อยพัฒนาต่างต้องเผชิญปัญหาจากการคอร์รัปชัน และได้กลายมาเป็นปัญหา
ทีม่ คี วามสำ�คัญทีส่ ดุ ปัญหาหนึง่ ของหลายประเทศ ซึง่ ยังไม่มที ที า่ ว่าจะหมดไป อีกทัง้ ยัง
ทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ
• จากสถานการณ์ขา้ งต้น จำ�เป็นทีห่ น่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรูใ้ ห้บคุ ลากร
มีความพร้อมโดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ Conflict
of Interest รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)
• ศาสตราจารย์ Robert Klitgaard ตั้งสมการว่า C = M + D - A โดยที่
		
C = Corruption, M = Monopoly, D = Discretion, A = Accountability
หมายถึง คอรัปชั่นจะมากขึ้นถ้ากฎระเบียบไม่ชัดเจน ไม่มีการตรวจสอบที่ดี และ
หากอำ�นาจการตัดสินใจอิงตามการใช้ดุลพินิจสูง
• ตามทัศนะของ Arnold Heidenheimer ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการคอร์รปั ชันได้แบ่งประเภท
และระดับของการคอร์รัปชันเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทที่หนึ่ง คอร์รัปชันสีขาว
		
ได้แก่ พฤติกรรมประเภททีป่ ระชาชนและผูน้ �ำ ในสังคมยอมรับหรือยอมทนรับ และเห็นว่า
ไม่ควรลงโทษผู้กระทำ�ความผิด / ประเภทที่ ๒ คอร์รัปชันสีเทา ได้แก่ พฤติกรรม
ประเภทที่ในหมู่ผู้นำ�เห็นว่าเป็นความผิด แต่ประชาชนทั่วไปไม่แน่ใจว่าจะเป็น
ความผิดหรือไม่ / ประเภทที่ ๓ คอร์รปั ชันสีด�ำ ได้แก่ การคอร์รปั ชันทีท่ ง้ั ฝ่ายประชาชน
และผู้นำ�เห็นว่า เป็นความผิดชัดเจนและควรได้รับโทษตามกฎหมาย
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บทที่ ๑

กฎหมายและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

“ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จะต้องรู้ตระหนักแน่ในการสละ
อันได้แก่ การสละสำ�คัญสองประการ
คือสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่และเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวประการหนึ่ง
กับสละความคิดจิตใจที่ต่ำ�ทรามต่างๆ อีกประการหนึ่ง
จึงจะเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของคนทั้งปวง
และสามารถดำ�รงตำ�แหน่งหน้าที่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี
และมีความเจริญมั่นคงตลอดไป.”
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘
ณ พระตำ�หนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล

๑. ผลประโยชน์ทับซ้อน
๑.๑ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๑) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กำ�หนดเรื่องการขัดกัน
ของผลประโยชน์สว่ นตัวและส่วนรวมไว้ เพือ่ ลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
มีจติ สำ�นึกแยกแยะประโยชน์สว่ นบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่
ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
		
๒) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใด โดยธรรมดาของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ก�ำ หนดว่า
โดยอาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้กำ�หนดหลักเกณฑ์และจำ�นวนทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา กล่าวคือ การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
๓) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๓.๑) ส่วนคำ�ปรารภ ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำ�หรับ
ผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ๙ ประการของสำ�นักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
๙ ข้อ ดังนี้
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						 (๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสำ�นึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๔) การยืนหยัดทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
(๖) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บดิ เบือน
ข้อเท็จจริง
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้
(๘) การยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
๓.๒) หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ขา้ ราชการต้องแยกเรือ่ งส่วนตัวออกจากตำ�แหน่งหน้าที่
และยึดถือประโยชน์สว่ นรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์สว่ นตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน
ดังนี้
(๑) ไม่นำ�ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติ
พี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง
(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกของทางราชการไปเพือ่ ประโยชน์สว่ นตัวของตนเองหรือผูอ้ น่ื เว้นแต่ได้รบั อนุญาต
โดยชอบด้วยกฎหมาย
						 (๓) ไม่กระทำ�การใด หรือดำ�รงตำ�แหน่ง หรือปฏิบตั กิ ารใดในฐานะส่วนตัว
ซึง่ ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์สว่ นรวมทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของหน้าที่
							 ทั้งนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้น
ยุตกิ ารกระทำ�ดังกล่าวไว้กอ่ นแล้วแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณา เมือ่ คณะกรรมการจริยธรรมวินจิ ฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบตั ติ ามนัน้
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(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่น
ในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก
ในกรณีทม่ี คี วามขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์
ส่วนรวม กับประโยชน์สว่ นตนหรือส่วนกลุม่ อันจำ�เป็นต้องวินจิ ฉัยหรือชีข้ าด ต้องยึดประโยชน์
ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำ�คัญ
๓.๓) หมวด ๒ ข้อ ๖ ให้ขา้ ราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ทม่ี ชิ อบ
โดยอาศั ย ตำ � แหน่ ง หน้ า ที่ แ ละไม่ ก ระทำ � การอั น เป็ น การขั ด กั น ระหว่ า งประโยชน์ ส่ ว นตน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่น
เรียก รับ หรือ ยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่า
ก่อนหรือหลังดำ�รงตำ�แหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง หรือ
ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดย
ธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
(๒) ไม่ใช้ตำ�แหน่งหรือการกระทำ�การที่เป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ
(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดำ�เนินการ หรือการทำ�นิติกรรม
หรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือ
ประมวลจริยธรรมนี้

๑.๒ ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
๑) “Conflict of Interest” เป็นภาษาต่างประเทศซึ่งเป็นถ้อยคำ�ที่ได้รับการ
กล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลา
ที่ประเทศไทยกำ�ลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง
หรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ รวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวมด้วย
บรรดานักวิชาการและผู้คนในสังคมไทยต่างก็ได้ให้ค�ำ จำ�กัดความหรือความหมายของคำ�ว่า
“Conflict of Interest” ไว้แตกต่างกันออกไป โดยแปลความว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน”
“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” เป็นต้น
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ซึ่งถ้อยคำ�เหล่านีถ้ ือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระทำ�
ทีข่ ดั ต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี (Good Governance)
อีกด้วย
			๒) สำ�นักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ Conflict
of Interest ว่าหมายถึง สถานการณ์ หรือการกระทำ�ที่บุคคล
ไม่วา่ จะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน บริษทั หรือผูบ้ ริหาร
มีประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติ
หน้าทีใ่ นตำ�แหน่งหน้าทีท่ บ่ี คุ คลนัน้ รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบ
ต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐตัดสินใจหรือปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตำ�แหน่ง
ของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์สว่ นรวม ซึง่ การกระทำ�
ดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา ในรูปแบบที่หลากหลาย
จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระทำ�ดังกล่าว
มีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บคุ คลนัน้ ขาดการตัดสินใจทีเ่ ทีย่ งธรรม เนือ่ งจากการยึด
ผลประโยชน์สว่ นตนเป็นหลักได้สง่ ผลเสียหายให้เกิดขึน้ กับประเทศชาติ ก่อให้เกิดการกระทำ�
ที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำ�นึงถึงประโยชน์สาธารณะ
แต่เจ้าหน้าทีก่ ลับตัดสินใจหรือปฏิบตั หิ น้าที่ โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สว่ นตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก

๑.๓ การเปรียบเทียบระหว่างความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สว่ นตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of Interest) กับคอร์รปั ชัน
เพื่อให้เข้าใจและสามารถแยกแยะประเภท รวมถึงวิธีการป้องกันไม่ให้ตัวเอง
และบุคคลใกล้ชดิ เข้าไปเกีย่ วข้อง จึงขอทำ�ความเข้าใจเชิงเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง
ระหว่าง คอร์รัปชัน หรือ การทุจริตประพฤติมิชอบกับความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ด้วยภาพต่อไปนี้
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เจ้าหน้าที่มีบทบาทเดียว

เจ้าหน้าที่มี ๒ บทบาท
ตั้งใจ
Conflict of
Interest
(COI)

ดูเสมือนมีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่างคอร์รัปชัน*
เจ้าหน้าที่เรียกสินบนจากนักธุรกิจ/
ประชาชนที่ทำ�ผิดกฎหมายเพื่อไม่ให้ถูกปรับ

Corruption

(COI)

เจ้าหน้าที่เรียกสินบนจาก
การกำ�หนดสเปคเพื่อให้
บริษัทแห่งหนึ่งชนะประมูล
* หมายเหตุ : กรณีนี้เป็นความผิดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้รับงานราชการมีส่วนเกี่ยวข้องกัน
และกระทำ�ผิดร่วมกัน
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ตัวอย่างคอร์รัปชันที่เกิดจาก Conflict of Interest (COI)*
ข้าราชการผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการกำ�หนดสเปค
ให้บริษัทของตนชนะการประกวดงานวิจัยในหน่วยงานที่ตนปฏิบัติงานอยู่

Corruption

ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ช่วยให้บริษัทไม่ถูกลงโทษ
จากความผิดในข้อหาหนีภาษีเนือ่ งจากเป็นบริษทั ของภรรยา

(COI)

Corruption + COI

* หมายเหตุ : กรณีนี้เป็นความผิดที่มีความเกี่ยวข้องในลักษณะเชิงส่วนตัว เช่น เป็นบริษัท
ที่ได้รับงานราชการเป็นบริษัทของคู่สมรสหรือเครือญาติของผู้ที่อยู่ในกระบวนการมีอำ�นาจ
อนุมัติ อนุญาตในโครงการฯ

ตัวอย่าง Conflict of Interest (COI) ที่เกิดจากนโยบาย
คอร์รัปชันเชิงนโยบาย (Corruption + COI) : การที่ข้าราชการได้รับมอบหมายให้พิจารณา
และวิเคราะห์โครงการของราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
หรือไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายการเมืองที่ต้องการผลักดันโครงการ
หรือเพื่อให้พรรคพวกของตนเองได้ประโยชน์

Corruption

รัฐมนตรีกำ�หนดนโยบาย
ที่เอื้อประโยชน์
ต่อธุรกิจของครอบครัวและพรรคพวก
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(COI)

Corruption + COI

ตัวอย่าง Conflict of Interest (COI) แบบแท้จริง
ผู้บริหารส่วนราชการที่กำ�กับธุรกิจการเงินทำ�หน้าที่กำ�กับธุรกิจอย่างซื่อสัตย์
หลังเกษียณไปทำ�งานกับบริษัทการเงิน A โดยให้ข้อมูลสำ�คัญหรือข้อมูลลับทางราชการ
ที่ตนทราบระหว่างเป็นผู้บริหาร

กรรมการพิจารณาตัดสินโครงการ
หรือความผิดของบุคคล
ตามใบสั่งของการเมือง
เพราะเกรงถูกโยกย้าย
หรือหวังได้ตำ�แหน่งหน้าที่

Corruption

(COI)

ผู้บริหารส่วนราชการที่เข้าไปเป็นกรรมการบริหาร
ในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งได้รับผลประโยชน์ในทางที่มิชอบ
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้รัฐวิสาหกิจดำ�เนินการไม่ถูกต้องตามหลักสาธารณะ

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการทุจริตมีหลายระดับในระดับที่สูงสุด
คือ “คอร์รปั ชัน” ส่วน “ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตัวและผลประโยชน์สว่ นรวม”
ถือว่าเป็นความผิดระดับต้น เมือ่ พิจารณาให้ดจี ะเห็นว่า การคอร์รปั ชันอาจไม่ใช่ความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์สว่ นรวม แต่ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์สว่ นรวมเป็นต้นเหตุพน้ื ฐานของการคอร์รปั ชัน เพราะเมือ่ มีพฤติกรรม
ของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์สว่ นรวมเกิดขึน้ ก็จะนำ�ไปสู่
การคอร์รัปชันได้
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๑.๔ ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
			รูปแบบพฤติกรรมและการกระทำ�ทีเ่ ข้าข่ายผลประโยชน์ทบั ซ้อนเป็นไปในลักษณะต่างๆ
ดังนี้
			๑) การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบาย
ที่เกินความเหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การรับของขวัญ
มีได้ในหลายรูปแบบ เช่น การลดราคาของทีซ่ อ้ื ให้ การเลีย้ งอาหารอย่างฟุม่ เฟือย ตลอดจน
การให้ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ให้เอนเอียง
หรือเป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น
				 ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน
เพื่อช่วยให้บริษัทตนได้รับชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ / การที่บริษัท
แห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองคำ�มูลค่ามากกว่า ๑๐ บาท แก่เจ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมา และปีนี้
เจ้าหน้าที่เร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นพิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอื่นๆ เพราะ
คาดว่าจะได้รับของขวัญอีก / การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริษัท
เอกชนหรือรัฐวิสาหกิจและได้รับความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ จากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผล
ต่ อ การให้ คำ � วิ นิ จ ฉั ย หรื อ ข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ น ธรรมหรื อ เป็ นไปในลั ก ษณะที่ เ อื้ อ ประโยชน์
ต่อบริษัทผู้ให้นั้นๆ เป็นต้น
			๒) การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self-Dealing) คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง
ครอบครัวหรือพวกพ้องจากตำ�แหน่งหน้าที่ เป็นการใช้ตำ�แหน่งหน้าที่เพื่อตนเอง
				 ตัวอย่างเช่น การทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐใช้อ�ำ นาจหน้าทีท่ �ำ ให้บริษทั ตนเองหรือบริษทั
ครอบครัวได้รบั งานเหมาจากรัฐหรือฝากลูกหลานเข้าทำ�งาน / การทีเ่ จ้าหน้าทีใ่ นกระบวนการ
จัดซือ้ จัดจ้างทำ�สัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัดซือ้ คอมพิวเตอร์ส�ำ นักงานจากบริษทั ของครอบครัว
ตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ / ผู้บริหารหน่วยงานทำ�สัญญาเช่ารถไปสัมมนา
และดูงานกับบริษัท ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่หรือบริษัทที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่ เป็นต้น
			๓) การทำ�งานหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ การไปทำ�งานหลังออก
จากงานเดิม โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยดำ�รงตำ�แหน่งมารับงาน
หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง
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				 ตัวอย่างเช่น การทีผ่ บู้ ริหารหรือเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานทีเ่ กษียณแล้ว ใช้อทิ ธิพล
ทีเ่ คยดำ�รงตำ�แหน่งในหน่วยงานรัฐ รับเป็นทีป่ รึกษาให้บริษทั เอกชนทีต่ นเคยติดต่อประสานงาน
โดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับหน่วยงานรัฐได้อย่างราบรื่น / การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณ
มาทำ�งานในตำ�แหน่งเดิมที่หน่วยงาน โดยไม่คุ้มค่ากับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย / การที่
ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการไปทำ�งานใน
บริษัทผลิตหรือขายยา เป็นต้น
			๔) การทำ�งานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ การเป็น
ทีป่ รึกษาและการจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ต�ำ แหน่งสถานภาพการทำ�งานสาธารณะ
ในการเข้าไปเป็นนายจ้างของภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้ ยังรวมถึงการใช้เวลา
และเครื่องมือของรัฐในการทำ�งานพิเศษภายนอกที่ไม่ใช่อำ�นาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากหน่วยงานด้วย
				 ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยตำ�แหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้าง
เป็นที่ปรึกษาโครงการเพื่อให้บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นเกิดความน่าเชื่อถือกว่าบริษัทคู่แข่ง /
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทำ�งานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลา
ไปรับงานพิเศษอืน่ ๆ ทีอ่ ยูน่ อกเหนืออำ�นาจหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากหน่วยงานตามกฎหมาย /
การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษที่เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ที่ทำ�บัญชีให้กับบริษัท
ที่ต้องถูกตรวจสอบ เป็นต้น
			๕) การรับรูข้ อ้ มูลภายใน (Inside Information) คือ การทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐรูเ้ ห็น
ในข้อมูลลับของทางราชการ หรือนำ�ข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์
ในรูปของเงินหรือประโยชน์อน่ื ๆ หรือนำ�ข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหา
ผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น
				 ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน
จึงบอกให้ญาติพน่ี อ้ งไปซือ้ ทีด่ นิ บริเวณโครงการดังกล่าว เพือ่ ขายให้กบั ราชการในราคาทีส่ งู ขึน้ /
การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุ
อุปกรณ์ที่จะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก
เพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล เป็นต้น
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			๖) การนำ � ทรั พ ย์ สิ น ของหน่ ว ยงานไปใช้ ชั่ ว คราวในกิ จ การที่ เ ป็ น ของส่ ว นตน
เพือ่ ประโยชน์สว่ นตัวของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและทำ�ให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์
				 ตัวอย่างเช่น การทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐผูม้ หี น้าทีข่ บั รถยนต์ของส่วนราชการนำ�น้�ำ มัน
ในรถไปขาย และนำ�เงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตน ทำ�ให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณเพื่อซื้อ
น้ำ�มันรถมากกว่าที่ควรจะเป็น พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการทุจริต เบียดบังผลประโยชน์
ของส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของตนเอง และมีความผิดฐานลักทรัพย์
			๗) การนำ �โครงการสาธารณะลงในเขตเลื อ กตั้ ง เพื่ อ ประโยชน์ ท างการเมื อ ง
(Pork Barreling) คือ การใช้อิทธิพลทางการเมืองเพื่อเรียกผลตอบแทนหรือประโยชน์
ต่อพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ
				 ตัวอย่างเช่น การที่นักการเมืองในจังหวัดขอเพิ่มงบประมาณเพื่อนำ�โครงการ
ตัดถนน สร้างสะพานลงในจังหวัด โดยใช้ชอ่ื หรือนามสกุลของตนเองเป็นชือ่ สะพาน / การใช้งบ
สาธารณะในการหาเสียง / การทีร่ ฐั มนตรีอนุมตั โิ ครงการไปลงในพืน้ ทีห่ รือบ้านเกิดของตนเอง
เป็นต้น

๑.๕ ปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวม เป็นผลมาจากการไม่สามารถแยกแยะระหว่างบทบาทหน้าที่ในเรื่องส่วนตัว
และเรื่องส่วนรวมออกจากกันได้ชัดเจน และมีสาเหตุมาจากพื้นฐานความคิดแบบดั้งเดิม
ของคนไทยและมีปัจจัยที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมทุจริต ดังนี้
			๑) มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไม่สามารถแยกแยะระหว่างเรื่อง
ส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิง ดังนี้
(๑) คนไทยมีฐานความเชื่อในอดีตที่เห็นว่า ขุนนางค้าขายได้โดยไม่เป็นสิ่งที่
น่ารังเกียจ
(๒) ตำ�แหน่งหน้าที่ราชการสามารถนำ�มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว จึงไม่มี
การแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวม
(๓) ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเป็นระบบคิดแบบฐานสิบ
(คือ ไม่แยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตัวของผูม้ อี �ำ นาจกับผลประโยชน์สว่ นรวม) จึงพัฒนา
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ไม่ทันกับพื้นฐานแนวคิดของระบบกฎหมายสากลที่เป็นระบบคิดแบบฐานสอง (คือ แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างชัดเจน)
			๒) มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง เช่น
การเอื้อประโยชน์ให้ผู้เคยสนับสนุน คะแนนเสียง หรือตอบแทนตำ�แหน่งให้ โดยจะไม่ใช่การ
ตอบแทนด้วยตัวเงินเป็นหลัก แต่เป็นการตอบแทนในลักษณะผลประโยชน์อย่างอืน่ เช่น การให้
ผลประโยชน์ หรือตำ�แหน่งทางการเมือง เป็นต้น
			๓) มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่สุรุ่ยสุร่าย ทำ�ให้รายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย  เช่น
มีภาระการใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หรือเลี้ยงดูครอบครัว ฯลฯ ทำ�ให้มีพฤติกรรมที่ต้อง
เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำ�ผิดโดยสมัครใจ หรือมีพฤติกรรมที่ยักยอกประโยชน์ส่วนรวม
เข้าเป็นประโยชน์ส่วนตัว เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัว
			๔) มี ค วามจำ � เป็ น ในการรั ก ษาตั ว รอดและลดการเผชิ ญ ปั ญ หากั บ ค่ า นิ ย ม
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทำ�ให้ตนเองต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน สาเหตุ
ส่วนหนึ่งนั้นคือปัจจัยทางสังคม ซึ่งเป็นลักษณะ “ตัวกูของกู” อันเป็นค่านิยมของสังคม
ที่เน้นเรื่องวัตถุนิยม การอยากมี อยากได้ การรักษาหน้าตาและยกหน้าตาทางสังคม ทำ�ให้
ต้องมีการแสวงหาทรัพย์สินและอำ�นาจมากขึ้น 				
			๕) โครงสร้างการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุล ซึ่งฝ่ายตรวจสอบ
ยังขาดความเข้าใจและระบบยังไม่มปี ระสิทธิภาพ จึงเอือ้ ต่อการมีพฤติกรรมทีเ่ ป็นไปในลักษณะ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุด
			๖) ปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากปัจจัยด้านกฎหมาย ดังจะเห็นได้ว่า
ตัวบทกฎหมายยังไม่ตอบสนองต่อสภาพปัญหา และทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน กล่าวคือ
บทลงโทษทางกฎหมายยังไม่เพียงพอต่อการ “ป้องกัน” และ “ป้องปราม” ผู้ที่จะกระทำ�
หรือคิดที่จะกระทำ�ที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเท่าที่ควร
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			 สรุปสาระสำ�คัญ
• กฎหมายเกีย่ วกับการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน ประกอบด้วย (๑) พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑  และ (๒) ประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใด โดยธรรมดาของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ รวมทัง้
(๓) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
• สำ�นักงาน ก.พ. ได้นยิ ามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม หรือ Conflict of Interest ว่าหมายถึง สถานการณ์ หรือการกระทำ�ทีบ่ คุ คล
ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์
ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำ�แหน่ง
หน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม
• ประเภทของผลประโยชน์ทบั ซ้อน ประกอบด้วย (๑) การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์
(๒) การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self-Dealing) (๓) การทำ�งานหลังเกษียณ
(Post-Employment) (๔) การทำ�งานพิเศษ (Outside Employment or
Moonlighting) (๕) การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) (๖) การนำ�
ทรัพย์สนิ ของหน่วยงานไปใช้ชว่ั คราวในกิจการทีเ่ ป็นของส่วนตน เพือ่ ประโยชน์สว่ นตัว
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและทำ�ให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ (๗) การนำ�
โครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling)
• ปัจจัยทีท่ �ำ ให้เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน เนือ่ งจากคนไทยมีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ
คือ ไม่สามารถแยกแยะระหว่างเรือ่ งส่วนตัวกับเรือ่ งส่วนรวมออกจากกันได้อย่างสิน้ เชิง
มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง หรือมี
พฤติกรรมการใช้จา่ ยเงินทีส่ รุ ยุ่ สุรา่ ย ทำ�ให้รายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย และมีความจำ�เป็น
ในการรักษาตัวรอดและยึดถือค่านิยมของสังคมที่เน้นเรื่องวัตถุนิยม นอกจากนี้
โครงสร้างการบริหาร และระบบการตรวจสอบถ่วงดุลยังไม่มีประสิทธิภาพ และ
ตัวบทกฎหมายที่มีอยู่ยังไม่ตอบสนองต่อสภาพปัญหา หรือยังไม่เพียงพอต่อการ
“ป้องกัน” และ “ป้องปราม” ผู้ที่จะกระทำ�ผิดหรือคิดที่จะกระทำ�ผิดที่เอื้อต่อการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนเท่าที่ควร
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บทที่ ๒

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

“งานของแผ่นดินนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงความเจริญขึ้น
หรือเสื่อมลงของบ้านเมืองและสุขทุกข์ของประชาชนทุกคน.
ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องสำ�นึกตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่
และตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำ�ลังความสามารถ ด้วยความเข้มแข็งสุจริต
และด้วยปัญญารู้คิดพิจารณา ว่าสิ่งใดเป็นความเจริญ สิ่งใดเป็นความเสื่อม
อะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำ� อะไรเป็นสิ่งที่ต้องละเว้นและกำ�จัด อย่างชัดเจน ถูก ตรง.”
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐
ณ พระตำ�หนักจิตรลดารโหฐาน

๑. แนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อป้ อ งกั น มิ ใ ห้ มี ก ารฝ่ า ฝื น บทบั ญ ญั ติ
มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑.๑ การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตำ�แหน่ง (ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
				 เมื่อบุคคลผู้ใดก็ตามมีความประสงค์จะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเมื่อ
มีความประสงค์เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำ�แหน่งที่มีกฎหมายบัญญัติห้ามมิให้ดำ�เนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เช่น ตำ�แหน่ง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ
การเตรียมการก่อนเข้าสูต่ �ำ แหน่งจึงมีความสำ�คัญยิง่ การไม่เตรียมความพร้อมจะทำ�ให้บคุ คลนัน้
มีสภาพปัญหาส่วนตนที่จะต้องรักษาผลประโยชน์ส่วนตนไว้ เมื่อเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การประกอบอาชีพบางอย่างที่ได้กระทำ�ไว้กับรัฐ หรือ การอยู่ในฐานะต่างๆ ในธุรกิจการค้า
ของเอกชนที่ทำ�ไว้ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจจะเป็นสิ่งที่กฎหมายห้ามกระทำ�หรือห้าม
ดำ�เนินการ เมื่อบุคคลนั้นได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น เมื่อไม่มีการเตรียมตัวในเรื่องนี้
จึงเป็นต้นเหตุของการกระทำ�ผิดกฎหมายและจะส่งผลร้ายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เช่น
การต้องพ้นจากตำ�แหน่ง การได้รับโทษจำ�คุกหรือทั้งจำ�ทั้งปรับ เป็นต้น
				 ก่อนเข้ามารับตำ�แหน่งเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ บุคคลนัน้ ๆ จะต้องเตรียมตัว โดยตรวจสอบ
ตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการดำ�เนินกิจการใดๆ บ้าง เมื่อครั้งที่
ตนเองอยู่ในสถานะของเอกชนที่ได้ทำ�ธุรกิจหรือทำ�การค้าไว้กับรัฐ โดยจะต้องตรวจสอบ
การเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือการเป็นกรรมการผู้จัดการ การถือหุ้น
หรือการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนต่างๆ ว่ามีหรือไม่อย่างไร
และต้องสำ�รวจกิจการต่างๆ ของคูส่ มรส รวมถึงการศึกษากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ทราบว่า
ก่อนเข้าสู่ตำ�แหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตนเองและคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้อง
ดำ�เนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำ�การค้า การทำ�ธุรกิจนั้นๆ อย่างไร เมื่อไร ภายในกำ�หนด
ระยะเวลาอย่างไร
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๑.๒ การปฏิบัติหน้าที่หรือดำ�รงตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
				 ๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐในตำ�แหน่ง เช่น ตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ต้องไม่ดำ�เนินกิจการใดๆ
ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามที่กำ�หนดไว้ในมาตรา
๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น
ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐทำ�ธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการห้ามมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา
ทีไ่ ด้ท�ำ กับหน่วยงานของรัฐ และการห้ามเป็นหุน้ ส่วนหรือผูถ้ อื หุน้ ในธุรกิจของเอกชนทีเ่ จ้าหน้าที่
ของรัฐนั้นมีอำ�นาจควบคุม กำ�กับ ดูแล ตรวจสอบหรือดำ�เนินคดี การห้ามรับสัมปทาน
หรือคงถือไว้ซ่งึ สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนไม่ว่าในทางตรง
หรือทางอ้อม รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน
หรือได้ท�ำ สัญญาในลักษณะดังกล่าว และยังได้บญ
ั ญัตหิ า้ มการเข้าไปมีสว่ นได้สว่ นเสียในฐานะ
ต่างๆ ในธุรกิจของเอกชน ซึง่ รวมถึงการทำ�งานในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน
ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอำ�นาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
				 ๒) คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้หา้ มคูส่ มรสมิให้ด�ำ เนินกิจการใดๆ ทีเ่ ป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมไว้ด้วย
				 การทำ�ความเข้าใจกับคู่สมรสให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
จึงมีความสำ�คัญ หากไม่สามารถทำ�ความเข้าใจกับคูส่ มรสให้เข้าใจ
ในหลักการของกฎหมายได้แล้ว หรือเกิดความเข้าใจในข้อกฎหมาย
ทีไ่ ม่ถกู ต้อง หรือในกรณีทค่ี สู่ มรสได้กระทำ�โดยความเลินเล่อ พลัง้ เผลอ
หรือรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ และเป็นการดำ�เนินกิจการทีเ่ ป็นการต้องห้าม
ตามกฎหมายในมาตรา ๑๐๐ การดำ�เนินกิจการของคู่สมรสนั้น
จะนำ�มาซึง่ ภัยและโทษกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ น้ั กล่าวคือ แม้ตนเองจะมิได้กระทำ�การทีก่ ฎหมาย
บัญญัติเป็นความผิดไว้ แต่หากปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจกับการดำ�เนินกิจการของคู่สมรส
ทำ�ให้คสู่ มรสดำ�เนินกิจการต่างๆ ตามทีก่ ฎหมายห้าม เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ น้ั จะต้องได้รบั โทษ
ทางอาญาทีเ่ กิดจากการกระทำ�ของคูส่ มรส โดยจะถูกระวางโทษจำ�คุกหรือปรับ หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ
แล้วแต่กรณี
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				 ดังนั้น การทำ�ความเข้าใจกฎหมาย มาตรา ๑๐๐ เพื่อให้รู้ถึงข้อห้ามกระทำ�
ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและข้อห้ามมิให้คสู่ มรสของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐดำ�เนินกิจการทีเ่ ป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม จึงมีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อเจ้าหน้าที่
ของรัฐ และคูส่ มรสของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐนัน้ ๆ ทัง้ นี้ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะเพิกเฉยหรือละเลยมิได้

๑.๓ การดำ�เนินกิจการในภายหลังที่พ้นจากตำ�แหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐยังไม่ถึง ๒ ปี)
				 กฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ตามมาตรา ๑๐๐ ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ดำ�เนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม โดยห้ามดำ�เนินกิจการนั้นต่อไปอีก
เป็นเวลา ๒ ปี นับแต่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ น้ั ได้พน้ จากตำ�แหน่งเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในตำ�แหน่งนัน้ ๆ
แล้ว ทั้งนี้การห้ามในส่วนนี้ได้ห้ามการดำ�เนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย

๒. กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์
คำ�แนะนำ� : ท่านควรดำ�เนินการดังนี้
						 ในการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่านควรพิจารณาตอบคำ�ถาม
๓ ข้อนี้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ คือ
๒.๑ เราควรรับหรือไม่ : ตามหลักการทางจริยธรรม แม้วา่ เราไม่ควรรับ แต่มหี ลายโอกาส
ที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่
ไม่เป็นการเหมาะสมที่จะรับอย่างยิ่ง ดังนี้
				 • ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ หรือการรับเงินสด
หรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ เช่น หุ้น พันธบัตร หรือ ล็อตเตอรี่ ฯลฯ ล้วนเข้าข่าย
การรับสินบน และเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนทั้งสิ้น
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				 • ทั้งนี้ หากได้รับการเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงิน สิ่งที่ควรนำ�มาเป็นเหตุผล
ในการตัดสินใจ คือ ให้พิจารณาว่า ทำ�ไมเขาจึงเสนอของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวให้เรา
และการเสนอของดังกล่าวนั้นมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่ หรือควรพิจารณา
บนหลักการปฏิบตั งิ านในภาครัฐ ทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานว่า การกระทำ�และการตัดสินใจใดๆ จะต้อง
กระทำ�ด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้อง
ผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม
			
ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหา
ความชอบ ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ทำ�ให้
สั่นคลอนความเชื่อถือไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อรัฐ และทำ�ให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม
๒.๒ เราควรรายงานการรับหรือไม่ : ท่านควรมีแนวทางพิจารณา ดังนี้
				 • ของขวัญทัง้ หมดทีม่ คี า่ ทางประวัตศิ าสตร์หรือวัฒนธรรม เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป
เครือ่ งประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็ก แต่กถ็ อื ว่า ของขวัญนัน้ ๆ เป็นทรัพย์สนิ ขององค์กร
ไม่ว่าจะมีราคาเท่าใด
				 • ของขวัญหรือผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั เมือ่ เทียบกับราคาตลาด มีคา่ น้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท
ไม่ต้องรายงานหรืออาจเก็บเป็นของตนเองได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรือ่ งหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
				 • ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท
ต้องรายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้
				 • ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ทม่ี คี า่
ทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท
และเจ้าหน้าที่มีความจำ�เป็นต้องรับ ให้องค์กร
โดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควร
ให้ ข้ า ราชการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ คนนั้ น ๆ
รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่
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				 • ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์มคี า่ ทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้สง่ มอบ
เป็นทรัพย์สนิ ขององค์กร เพือ่ ใช้ประโยชน์สาธารณะหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณา
อนุญาตให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญ
ในการย้ายหน่วยงาน ขณะดำ�รงตำ�แหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ
หรือลาออกจากงาน เป็นต้น
				 • ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่ารวมของของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ
จากผู้ให้คนเดียวกัน กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกัน
ทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
				 • ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้รับบริการ
แม้จะต่างคนต่างกลุม่ เพือ่ เป็นการขอบคุณในการให้บริการทีด่ ี แต่เมือ่ รวมกันแล้วมีคา่ มากกว่า
๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น
				 • ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ
(ประชาชนและองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ำ�เสมอ บ่อยครั้ง อาจทำ�ให้เกิดข้อสงสัยจาก
ประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่า จะได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์
เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ
				 • เงินสดหรือสิง่ ใดๆ ทีส่ ามารถเปลีย่ นเป็นเงินได้ ต้องปฏิเสธไม่รบั ไม่วา่ จะอยูใ่ น
สถานการณ์ใดๆ
๒.๓ เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
				 • ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นมีค่าไม่เกิน
๓,๐๐๐ บาท
				 • หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้อง
พิจารณาตัดสินว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่
				 • หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ
และส่วนราชการพิจารณาตัดสินว่า จะใช้ประโยชน์อย่างไร
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เกณฑ์ประกอบการตัดสินใจ
ประเด็น

การตัดสินใจ

เจตนารมณ์

อะไรเป็นเจตนารมณ์ของการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์

กฎ ระเบียบ

มีกฎระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญ และ/หรือ
ประโยชน์

ความเปิดเผย

มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด

คุณค่า

ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีราคาเท่าใด

หลักจริยธรรม

มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่ มีอะไรบ้าง

อัตลักษณ์

ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพื่ออะไร

เวลาและโอกาส

เวลาและโอกาสในการให้คืออะไร

่ี อต่
้ อการทำ�ธุรกิจกับตัวเอง
๓. กรณีตอ้ งเผชิญกับสถานการณ์ทเอื
คำ�แนะนำ� : ท่านควรดำ�เนินการดังนี้
										 ปฏิบัติงานด้วยความกล้าหาญ ยึดมั่นความถูกต้องดีงามและชอบธรรม
ปฏิบตั งิ านโดยไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามอิทธิพลหรือเอือ้ ประโยชน์ใดๆ ให้กบั บริษทั รายใดรายหนึง่
แต่ให้ยึดการดำ�เนินการตามขั้นตอนของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
อย่างรอบคอบและเคร่งครัด และหลีกเลีย่ งการกระทำ�ใดๆ ก็ตามทีเ่ ข้าข่ายการใช้อ�ำ นาจหน้าที่
ในตำ�แหน่งหาประโยชน์ให้กบั ธุรกิจของครอบครัวหรือพวกพ้อง ซึง่ เป็นการใช้อ�ำ นาจทีไ่ ม่สจุ ริต
หรือเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
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๔. หากฝ่ าฝืนจะมีโทษอย่างไร
การมีพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่เข้าข่ายประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีพฤติกรรม
ที่พร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษ
ตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน นอกจากนั้น
หากพฤติกรรมนั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆ มีการรับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายการมีพฤติกรรมดังกล่าว
ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๙ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออก
โดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำ�นวนทีค่ ณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติกำ�หนด
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				 สรุปสาระสำ�คัญ
• แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
		
๑) การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตำ�แหน่ง (ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
					 • ก่อนเข้ามารับตำ�แหน่งเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ บุคคลนัน้ ๆ จะต้องเตรียมตัว โดยตรวจสอบ
ตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการดำ�เนินกิจการใดๆ บ้าง
					 • ในขณะที่ตนเองอยู่ในสถานะของเอกชนที่ได้ทำ�ธุรกิจหรือทำ�การค้าไว้กับรัฐ
โดยจะต้องตรวจสอบการเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือการเป็นกรรมการ
ผูจ้ ดั การ การถือหุน้ หรือการเป็นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การหรือการเป็นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนต่างๆ ว่า
มีหรือไม่อย่างไร และต้องสำ�รวจกิจการต่างๆ ของคูส่ มรส รวมถึงการศึกษากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
		
๒) การปฏิบัติหน้าที่หรือดำ�รงตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
					 • เจ้าหน้าที่ของรัฐในตำ�แหน่ง เช่น ตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ต้องไม่ดำ�เนินกิจการใดๆ
ทีเ่ ป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวม ตามทีก่ �ำ หนดไว้ในมาตรา
๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
					 • คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้ห้ามคู่สมรสมิให้ดำ�เนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมไว้ด้วย
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๓) การดำ�เนินกิจการในภายหลังทีพ่ น้ จากตำ�แหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ยังไม่ถึง ๒ ปี)
					 • กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตามมาตรา ๑๐๐ ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ดำ�เนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม โดยห้ามดำ�เนินกิจการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลา ๒ ปี
นับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในตำ�แหน่งนั้นๆ แล้ว ทั้งนี้
ได้ห้ามการดำ�เนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย
• กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์
		
ท่านควรดำ�เนินการดังนี้ ในการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่านควรพิจารณา
ตอบคำ�ถามเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจว่า จะรับหรือไม่รบั ของขวัญหรือผลประโยชน์นน้ั ๆ คือ เราควรรับ
หรือไม่ เราควรรายงานการรับหรือไม่ เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
• หากฝ่าฝืนจะมีโทษอย่างไร
		
การมีพฤติกรรมใดๆ ก็ตามทีเ่ ข้าข่ายประเภทของผลประโยชน์ทบั ซ้อน หรือมีพฤติกรรม
ที่พร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษ
ตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงขั้นไล่ออก ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน หากถูก
ตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย
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“เกียรติและความสำ�เร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแต่ละคน
ที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้ได้ผลสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์
และปฏิบัติตัวให้สุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดีแก่ตำ�แหน่งหน้าที่ที่ดำ�รงอยู.่ ”
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๑
ณ พระตำ�หนักจิตรลดารโหฐาน
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บทที่ ๓

ช่องทางและขั้นตอนการแจ้งเบาะแส
กรณีพบเห็นพฤติกรรมที่นำ�สู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การแจ้งเบาะแส เมือ่ พบเห็นพฤติกรรมทีน่ �ำ สูก่ ารมีผลประโยชน์
ทับซ้อน
เมือ่ พบเห็นหรือประสบปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมที่เรียกว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน ควรดำ�เนินการ ดังนี้

๑.๑ เมื่อเกิดขึ้นกับตัวเอง

ควรพิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่าส่วนรวมเสียผลประโยชน์หรือไม่ หากส่วนรวม
เสียประโยชน์ ท่านควรหลีกเลี่ยง เช่น หากท่านเป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดจ้าง
หรือพิจารณาความดี ความชอบของบุคคลใกล้ชดิ ท่านควรถอนตัวจากการเป็นคณะกรรมการฯ
หรือ งดออกเสียง เนือ่ งจากการตัดสินใจของท่านอาจส่งผลให้การพิจารณาเกิดความเบีย่ งเบน
แต่หากเป็นคนรูจ้ กั กันธรรมดา ท่านควรประกาศให้ทราบว่า ท่านรูจ้ กั บุคคลนัน้ ต่อคณะกรรมการ
ทั้งนี้ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของท่านและเพื่อความโปร่งใสด้วย

๑.๒ เมื่อเกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ตัว

ท่านควรให้คำ�แนะนำ�ด้วยการอธิบายให้เข้าใจถึงกรณีต่างๆ และผลหรือโทษ
ของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งแนะนำ�
วิธีการป้องกัน เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
		 ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นและมีหลักฐานที่ทำ�ให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนเอง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ส่วนรวม
ท่านสามารถประสานเพื่อให้ข้อมูลกับหน่วยงานดังต่อไปนี้
		 ๑) หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระทำ�ผิด
		 ๒) สำ�นักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
			ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น ๕ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์สายด่วน ๑๖๗๖ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๓๔๑
		 ๓) ศูนย์ดำ�รงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๗
E-Mail : damrongdhama.1567@gmail.com
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๔) ศาลปกครอง

๑๒๐ หมู่ ๓ แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๑๑๑๑  
โทรศัพท์สายด่วน ๑๓๕๕

		 ๕) สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(สำ�นักงาน ป.ป.ช.)
เลขที่ ๓๖๑ ถนนนนทบุรี ตำ�บลท่าทราย อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
หรือ ตู้ ปณ. ๑๐๐ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ ถึง ๔๘๔๙
๖) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
๔๗/๑๐๑ ถนนติวานนท์ ตำ�บลตลาดขวัญ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๑๑
Email: mail.fact2015@gmail.com
๗) สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๘๐๐๐  
Email:  webmaster@oag.go.th

๒. ขั้นตอนกระบวนการดำ�เนินการ
กรณีข้อสงสัยหรือทักท้วงว่ามีการกระทำ�ที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เมื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสงสัยว่า
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำ�การใดหรือดำ�รงตำ�แหน่งหรือปฏิบัติการใด ในฐานะ
ส่วนตัวจะขัดกับประโยชน์สว่ นรวมทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของหน้าที่ ให้ขา้ ราชการยุตกิ ารกระทำ�
ดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณา เมื่อผ่านกระบวนการวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว ให้ปฏิบัติตามนั้น
ทั้งนี้ ขั้นตอนและกระบวนการดำ�เนินการ ปรากฎดังผังภาพต่อไปนี้
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ผู้รับเรื่องร้องเรียนรายงานผล
การพิจารณาเบือ้ งต้นต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมประจำ� สศช. และแจ้ง
ให้ผู้ร้องเรียนทราบขั้นตอน
หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตน

ให้ยุติเรื่อง

ระหว่างการพิจารณาสอบสวนจะไม่นำ�เหตุดังกล่าว
มาพิจารณาประกอบการแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือนของผู้ถูกร้องเรียน

ไม่บันทึกผลการสอบสวนไว้ในแฟ้มประวัติของผู้ถูกร้องเรียน

คณะกรรมการจริยธรรมฯ นำ�เรียนหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาตักเตือน
นำ�ไปประกอบพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ผู้นั้นได้รับการพัฒนา

ดำ�เนินการทางวินัยตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป

พิจารณาว่าเป็นความผิดตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หรือ
เป็นความผิดทางวินัยตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองและผู้ถูกร้องเรียนจะได้รับการเยียวยา
ตามมาตรการที่ สศช. กำ�หนด หรือร้องขอให้ สศช. ออกมาตรการคุ้มครองเพิ่มเติมได้

ไม่ผิดจรรยา

ผลการ
พิจารณา ผิดจรรยา/ ไม่ผิดวินัย

ผิดจรรยาและผิดวินัย

(เช่น คณะกรรมการจริยธรรมประจำ� สศช. คณะทำ�งาน ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฯลฯ)

การพิจารณาโดยบุคคลที่ได้รับมอบหมาย หรือมีอำ�นาจดำ�เนินการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้รับเรื่องร้องเรียนประมวลผล
และกลั่นกรองในเบื้องต้นร่วมกัน
โดยหารือกับฝ่ายการเจ้าหน้าที่
หรือตั้งคณะทำ�งานร่วมกัน

* ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๕ : ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำ�แหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน รวมถึงข้อ ๕ (๓) ไม่กระทำ�การใด หรือดำ�รงตำ�แหน่ง
หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่

มาตรการคุ้มครอง / เยียวยา

๓. ผลการพิจารณาข้อร้องเรียน

๒. ขั้นการวินิจฉัยข้อร้องเรียน

๑. ขั้นการร้องเรียน

เมื่อมีเหตุกระทำ�ผิดประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
รวมถึง ข้อ ๕ *

ผู้ร้องเรียน (ประชาคม สศช.)
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมประจำ� สศช.

ขั้นตอนกระบวนการดำ�เนินการ กรณีข้อสงสัยหรือทักท้วงว่า
มีการกระทำ�ที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

		 สรุปสาระสำ�คัญ
• หากท่านพบเห็นและมีหลักฐานทีท่ �ำ ให้มน่ั ใจว่า เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทุจริตและปฏิบตั หิ น้าที่
เพือ่ ประโยชน์ของตนเอง ซึง่ ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์สว่ นรวม ท่านสามารถ
ประสานเพื่อให้ข้อมูลกับหน่วยงานดังต่อไปนี้ หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระทำ�ผิด /
สำ�นักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน / ศูนย์ดำ�รงธรรม กระทรวงมหาดไทย / ศาลปกครอง /
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำ�นักงาน ป.ป.ช.) /
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด/ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
• เมื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสงสัยว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทำ�การใดหรือดำ�รงตำ�แหน่งหรือปฏิบตั กิ ารใด ในฐานะส่วนตัวจะขัดกับประโยชน์
ส่วนรวมทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของหน้าที่ ให้ขา้ ราชการยุตกิ ารกระทำ�ดังกล่าวไว้กอ่ น
แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา
เมื่อผ่านกระบวนการวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว ให้ปฏิบัติตามนั้น
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“งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน.
ข้าราชการจึงต้องสำ�เหนียก ตระหนักอยู่ตลอดเวลาถึงฐานะและหน้าที่ของตน
แล้วตั้งใจปฏิบัติงานทุกอย่าง โดยเต็มกำ�ลังสติปัญญาความสามารถ
ด้วยความสุจริตเที่ยงตรง และด้วยความมีสติยั้งคิด
รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทำ� สิ่งใดควรงดเว้น
เพื่อให้งานที่ทำ� ปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดผลประโยชน์ที่แท้
คือ ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน.”
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑
ณ พระตำ�หนักจิตรลดารโหฐาน
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คณะผู้จัดทำ�

คณะผู้จัดทำ�
๑.๑ ที่ปรึกษา
๑) ดร.ปรเมธี วิมลศิริ

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

๒) นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ รองเลขาธิการฯ
หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต
๓) นายมนตรี บุญพาณิชย์

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

๔) ดร.สุทิน ลี้ปิยะชาติ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเลขาธิการ

๑.๒ คณะผู้จัดทำ�
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑) นางสาวอาทิสุดา ณ นคร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการพิเศษ

๒) นางสาวสุวลี รัตนโฆสิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ

๓) นายกิตติศักดิ์ โมทย์วารีศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ

๔) นางสาวสุธีรัตน์ อินจิโน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ศปท. สศช.)
อาคาร ๕ ชั้น ๔ สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขที่ ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงวัดโสมนัส กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทร  ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๕๔๑๙-๕๔๒๒
หรือเยี่ยมชมที่ www.nesdb.go.th และ click ที่
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ภาคผนวก
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดำ�เนินกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคูส่ ญ
ั ญาหรือมีสว่ นได้เสียในสัญญาทีท่ �ำ กับหน่วยงานของรัฐทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำ�นาจกำ�กับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือ ดำ�เนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำ�นาจกำ�กับ
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำ�เนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่ อันมีลกั ษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุน้ ส่วนหรือผูถ้ อื หุน้ ในห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั ทีร่ บั สัมปทาน
หรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้าง
ในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำ�กับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพ
ของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์
ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
		เจ้าหน้าทีข่ องรัฐตำ�แหน่งใดทีต่ อ้ งห้ามมิให้ด�ำ เนินกิจการตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตาม
ทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. กำ�หนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
		ให้น�ำ บทบัญญัตใิ นวรรคหนึง่ มาใช้บงั คับกับคูส่ มรสของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามวรรคสอง
โดยให้ถอื ว่าการดำ�เนินกิจการของคูส่ มรสดังกล่าว เป็นการดำ�เนินกิจการของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
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		มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูใ้ ดรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนั ควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับทีอ่ อกโดยอาศัย
อำ�นาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใดโดยธรรมจรรยา
ตามหลักเกณฑ์และจำ�นวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำ�หนด
		บทบัญญัตใิ นวรรคหนึง่ ให้ใช้บงั คับกับการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใดของผูซ้ ง่ึ พ้น
จากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
		มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในหมวดนี้ ให้ถอื เป็นความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าทีห่ รือความผิดต่อตำ�แหน่งหน้าทีร่ าชการหรือความผิดต่อตำ�แหน่งหน้าทีใ่ นการยุตธิ รรม
ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
		บทกำ�หนดโทษ
		มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑
หรือมาตรา ๑๐๓ ต้องระวางโทษ จำ�คุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำ�
ทั้งปรับ
		กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่า
ตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนดำ�เนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง
ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด
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๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรือ่ ง กำ�หนด
ตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำ�เนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔
โดยที่มาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดำ�เนินกิจการ
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำ�กับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำ�นาจกำ�กับ ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบหรือดำ�เนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอำ�นาจกำ�กับ
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำ�เนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับ
สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน
หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำ�กับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ
ของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัตหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึง่ โดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชนนัน้ อาจะขัดหรือแย้งต่อประโยชน์สว่ นรวม
หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้น
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ทั้งให้นำ�บทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยให้ถือว่า
การดำ�เนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดำ�เนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และความในมาตรา ๑๐๑ ยังให้น�ำ บทบัญญัตมิ าตรา ๑๐๐ มาใช้บงั คับกับการดำ�เนิน
กิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่
การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำ�นวนหุ้นทั้งหมดที่จำ�หน่ายได้ในบริษัทมหาชนจำ�กัด
ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐตำ�แหน่งใดทีต่ อ้ งห้ามมิให้ด�ำ เนินกิจการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก�ำ หนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉะนัน้ อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงกำ�หนดตำ�แหน่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำ�เนินกิจการตามความในบทบัญญัติดังกล่าว ดังต่อไปนี้
		๑. นายกรัฐมนตรี
		๒. รัฐมนตรี
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำ�หนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
โอภาส อรุณินท์
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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๓. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรือ่ ง กำ�หนด
ตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำ�เนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ ได้กําหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดําเนินกิจการ
บางอย่างโดยเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตาํ แหน่งใดทีต่ อ้ งห้ามมิให้ดาํ เนินกิจการตามความในบทบัญญัติ
ดังกล่าวให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้มีประกาศ เรื่อง กําหนดตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการ
ตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
กําหนดตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ตําแหน่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี เป็นตําแหน่ง
ทีต่ อ้ งห้ามมิให้ดาํ เนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และเพือ่ ให้การบังคับใช้กฎหมาย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึง่ มีทม่ี าจากการกระทํา
ความผิดอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลและประโยชน์สว่ นรวม คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงกําหนดตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้
ดําเนินกิจการตามความในบทบัญญัติดังกล่าวเพิ่มเติม
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงกําหนดตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทีต่ อ้ งห้ามมิให้ดาํ เนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ เพิม่ เติมจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ซึ่งได้กําหนดไว้แล้วตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ดังต่อไปนี้
		๑. ผู้บริหารท้องถิ่น
		๒. รองผู้บริหารท้องถิ่น
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำ�หนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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๔. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรือ่ งหลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติจึงกำ�หนดหลักเกณฑ์และจำ�นวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ ดังนี้
		ข้อ ๑ ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓”
		ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
		ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อน่ื ใดจากญาติหรือจากบุคคลทีใ่ ห้กนั ในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ” หมายความว่า ผูบ้ พุ การี ผูส้ บื สันดาน พีน่ อ้ งร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดา
หรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คูส่ มรส ผูบ้ พุ การีหรือผูส้ บื สันดานของคูส่ มรส บุตรบุญธรรม
หรือผู้รับบุตรบุญธรรม
“ประโยชน์อน่ื ใด” หมายความว่า สิง่ ทีม่ มี ลู ค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง
การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
		ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนั ควรได้ตามกฎหมาย หรือ กฎ ข้อบังคับ ทีอ่ อกโดยอาศัย
อำ�นาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใด โดยธรรมจรรยา
ตามที่กำ�หนดไว้ในประกาศนี้
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ข้อ ๕ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ จะรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ นใดโดยธรรมจรรยาได้
ดังต่อไปนี้
  (๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำ�นวนที่
เหมาะสมตามฐานานุรูป
  (๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่า
ในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
  (๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับ
บุคคลทั่วไป
		ข้อ ๖ การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใดจากต่างประเทศ ซึง่ ผูใ้ ห้มไิ ด้ระบุให้เป็น
ของส่วนตัว หรือมีหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มี
เหตุผลความจำ�เป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุ
ที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์
ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นสังกัดโดยทันที
		ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคา
หรือมีมูลค่ามากกว่าที่กำ�หนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจำ�เป็น
อย่างยิง่ ทีต่ อ้ งรับไว้เพือ่ รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่
ของรั ฐ ผู้ นั้ น ต้ อ งแจ้ ง รายละเอี ย ดข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ นั้ น
ต่อผูบ้ งั คับบัญชา ซึง่ เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผูบ้ ริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบ้ ริหารสูงสุด
ของหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ น้ั สังกัด โดยทันทีทส่ี ามารถกระทำ�ได้
เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจำ�เป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่
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		ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบัน
หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีคำ�สั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงาน
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
		เมือ่ ได้ด�ำ เนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถอื ว่าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ น้ั ไม่เคยได้รบั
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย
		ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการ
หรือผูบ้ ริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือเป็นกรรมการ หรือผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ
ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอำ�นาจแต่งตั้ง
ถอดถอน ส่วนผูท้ ด่ี �ำ รงตำ�แหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
หรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอำ�นาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ทั้งนี้ เพื่อดำ�เนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
		ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์นน้ั ต่อประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานวุฒสิ ภา
หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพื่อดำ�เนินการ
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
		ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใดของเจ้าหน้าทีร่ ฐั   ตามประกาศ
ฉบับนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓
โอภาส อรุณินท์
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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