คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน

คํานํา

ผลประโยชน์ทับซ้อน คือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สาธารณะ
ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่
และได้ใช้อิทธิพลตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในหลายรูปแบบ ไม่เฉพาะในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์
อื่นๆ ที่ ไม่ ใช่ ในรู ปตัวเงินหรื อทรั พย์ สิ นด้ วย คู่ มือ เล่ มนี้ จ ะนํ าเสนอถึงหลั ก การ แนวคิด กรณี ตั ว อย่ างพร้อ ม
ข้อเสนอแนวทางนําไปปรับใช้ในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ให้หมดไปในที่สุด กลุ่มงานนิติการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีทุกคน

กลุ่มงานนิติการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
มกราคม ๒๕๖๑

สารบัญ
หน้า
บทที่ ๑ การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

๑

บทที่ ๒ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๙

บทที่ ๓ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๑๔

บทที่ ๔ ตัวอย่างผลประโยชน์ทับซ้อน

๒๗

ความเป็นมา
ผลประโยชน์ทับ ซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม(Conflic of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของ
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากพัฒนาทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จากการ
ที ก ลุ่ ม ผลประโยชน์ หรื อ กลุ่ ม ทุ น ได้ เข้ า มามี บ ทบาทในฐานะผู้ บ ริ ห ารรวมทั้ งการที่ ข้ าราชการ เข้ า ไปมี
ผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ ทั้งจากการประกอบอาชีพ เสริม หรือการเข้าไปเป็นที่ปรึกษาของ
กลุ่มทุนหรือในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ โดยผลประโยชน์ทับซ้อนในภาษาไทย อาจถูกเรียกว่ า “ความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “ผลประโยชน์ขัดกัน”
ผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ได้หมายความถึงผลประโยชน์โดยตรงของตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น
แต่หากยังรวมถึงบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์กัน เช่น เครือญาติ เพื่อน คู่ขัดแย้ง ผลประโยชน์ส่ วนตน แบ่งได้เป็น ๒
ประเภทคือ

๑. ผลประโยชน์ที่เกี่ย วข้องกับทรัพย์สิ นโดยตรง เช่น เงิน ที่ดิน หุ้ น ทรัพย์สินสิ่งของมีค่า
สัญญาสัมปทาน ของขวัญ ของกํานัลอื่นๆ เช่น ส่วนลดสินค้า การเดินทางท่องเที่ยว เป็นต้น
๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เช่น ตําแหน่งหน้าที่ การให้การปกป้องมิให้ต้องรับผิด
ผลประโยชน์ ส าธารณะ คื อ ผลประโยชน์ ข องชุ ม ชน สั ง คม โดยรวม มิ ใช่ ผ ลรวมของ
ผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล ไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน

๑
บทที่ ๑
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) ผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ขัดกัน หมายถึง
การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติห น้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความผิดเชิง
จริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกที่จะนําไปสู่การทุจริต
สํ านั กงาน ก.พ. ได้นิ ย ามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ ทับ ซ้อนและผลประโยชน์
ส่วนรวม หรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทําที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนั กการเมือง
ข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผ ลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติ
หน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง
มากกว่ า ประโยชน์ ส่ ว นรวม ซึ่ ง การกระทํ า ดั ง กล่ า วจะเกิ ด ขึ้ น อย่ า งรู้ ตั ว หรื อ ไม่ รู้ ตั ว ทั้ ง เจตนาและ
ไม่เจตนาในรูป แบบที่ห ลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็ นว่าเป็นความผิ ด ตัวอย่าง
การกระทําดังกล่าวมีให้ พบเห็ น ได้มากในสังคม ส่งผลให้ บุคคลนั้นขาดการตัดสิ นใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจาก
การยึ ดผลประโยชน์ ส่ ว นตนเป็ น หลั กได้ส่ งผลเสี ยหายให้ เกิดขึ้นกับ ประเทศชาติก่อให้ เกิดการกระทํ าที่ผิ ด
จริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ทําหน้าที่กลับตัดสินใจ
หรือปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก

๒. ความขั ด แย้ ง Conflict สถานการณ์ ที่ ขั ด กั น ไม่ ล งรอยเป็ น เหตุ ก ารณ์ อั น เกิ ด ขึ้ น
เมื่อบุคคลไม่สามารถตัดสินใจกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันใน
เรื่องความคิดแนวทางปฏิบัติหรือผลประโยชน์
๓. ผลประโยชน์ส่ วนตัว Private Interest เป็ นผลตอบแทนที่บุ คคลได้รับโดยเห็ น ว่ามี
คุณค่าที่จะสนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้
คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพื่อสนองความต้องการทั้งหลาย
๔. ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ Public Interest สิ่งใดก็ตามที่ให้
ประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคม
๕. พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีจิตสํานึกในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเสมอ ตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่าย
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย ได้แก่
๒
๕.๑ หาประโยชน์ให้ตนเอง หรือ การใช้อํานาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อํานาจ
หน้าที่ทําให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทํางาน
๕.๒ รับผลประโยชน์คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้ว
รับเงินจากผู้มาเสียภาษีหรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับของกํานัลจากร้านค้า
๕.๓ ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตําแหน่งหน้าที่เกิดส่งผลที่เป็น
คุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม
๕.๔ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์
ของราชการทํางานส่วนตัว
๕.๕ ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เป็นการทําข้อมูลลับขอทางราชการไม่เปิดเผยเพื่อรับสิ่ง
ตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือนําไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวกพ้องเพื่อแสวงหา
ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น
๕.๖ การทํางานพิเศษ เช่น เป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเอง
ทํางานอยู่
๕.๗ การทํางานหลังเกษียณ คือการทํางานกับผู้อื่นหลังออกจากที่ทํางานเดิม โดยใช้ความรู้
หรืออิทธิพลจากที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง
๖. หน้ า ที่ ทั บ ซ้ อ น Conflict of Duty หรื อ ผลประโยชน์ เ บี ย ดซ้ อ นกั น Competing
Interests มี ๒ ประเภทดังนี้
ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่ น เป็นเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจําหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ
บทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจทําให้ทํางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือ
ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีกําลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทํางาน

บางอย่างที่คนอื่นๆ ทําไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตน
มาเกี่ยวข้อง
ประเภทที่ส อง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่ มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทํ า
บทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทําให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนํามาใช้ประโยชน์แก่การทําบทบาท
หน้ า ที่ ใ ห้ แ ก่ อี ก หน่ ว ยงานหนึ่ ง ได้ ผลเสี ย คื อ ถ้ า นํ า ข้ อ มู ล มาใช้ ก็ อ าจเกิ ด การประพฤติ มิ ช อบหรื อ
ความลําเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้ วย เพราะว่ามี
หลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทําหน้าที่ต้องเป็นกลาง
๓
๗. หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๗.๑ ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ การทําเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลัก
เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจและให้คําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทํางานในขอบเขตหน้าที่
พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วน
บุ คคลปฏิ บั ติต่อแต่ล ะบุ คคลอย่ างเป็ น กลาง ไม่มีอคติลํ าเอียงด้ว ยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืน ทางการเมือ ง
เผ่าพันธุ์วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย
๗.๒ สนั บ สนุ น ความโปร่งใสและพร้อ มรับ ผิ ด การจั ดการผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นต้อ งอาศั ย
กระบวนการแสวงหาเปิดเผยและจัดการที่โปร่ งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิดมี
วิธีการต่างๆ เช่น โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนการเปิดเผยผลประโยชน์
ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
การใช้ ก ระบวนการอย่ างเปิ ด เผยทั่ ว หน้ า จะทํ าให้ เจ้ าหน้ าที่ ร่ว มมื อ และสร้ างความเชื่ อ มั่ น แก่ ป ระชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย
๗ .๓ ส่ ง เส ริ ม ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ส่ ว น บุ ค ค ล แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต น เป็ น แ บ บ อ ย่ า ง
การแก้ปัญหาหรือจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของ
เจ้ าหน้ าที่และองค์กร ฝ่ ายบริห ารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบายและเจ้าหน้าที่ก็มีความ
รับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมีเจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์
ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ทําได้และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย
๗.๔ สร้างวัฒนธรรมองค์กรผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่

๔

บทที่ ๒
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกนผลประโยชน์ทับซ้อน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑. พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตพ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดําเนินกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรั ฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุมตรวจสอบ หรือ
ดําเนินคดี
๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิ สาหกิจหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือ
หุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น
อาจขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ ตํ า แหน่ งใดที่ ต้ อ งห้ ามมิ ให้ ดํ าเนิ น กิ จ การตามวรรคหนึ่ งให้ เป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้นําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสองโดยให้
ถือว่าการดําเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการดําเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรา ๑๐๑ ให้ นํ า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๐๐ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การดํ า เนิ น กิ จ การของ
ผู้ ซึ่ ง พ้ น จากการเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ มาแล้ ว ยั ง ไม่ ถึ ง สองปี โ ดยอนุ โ ลม เว้ น แต่ ก ารเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ไม่ เกิ น
ร้อยละห้าของจํานวนหุ้นทั้งหมดที่จําหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๕
มาตรา ๑๐๒ บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๐๐ มิ ให้ นํ า มาใช้ บั งคั บ กั บ การดํ า เนิ น กิ จ การของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งหน่วยงานที่มีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจํากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน
มาตรา ๑๐๓ ห้ ามมิ ให้ เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ ผู้ ใดรับ ทรัพ ย์สิ น หรือ ประโยชน์ อื่ น ใดจากบุ ค คล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบั ญ ญัติแห่ งกฎหมาย เว้น แต่การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และ
จํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ที่พ้นจากการ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย
อาญาด้วย
บทลงโทษ
มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่ าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา
๑๐๓ ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็น
ยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนดําเนินการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด
๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่าการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ อื่น ใดจากญาติห รือจากบุ คคลที่ให้ กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ห รือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการีผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดา
เดียวกัน ลุง ป้า น้าอาคู่สมรสผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิงการรับ
บริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

๖
ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้

(๑) รับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจํานวนที่เหมาะสมตาม
ฐานานุรูป
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว
หรือมีหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องรับไว้
เพื่อรั กษาไมตรีมิ ตรภาพ หรือความสั มพั นธ์อันดีระหว่างบุ คคลเจ้าหน้ าที่ ของรัฐ ผู้ นั้น รายงานรายละเอี ยด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วหากผู้บังคับบัญชาเห็น
ว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที
ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่า
มากกว่าที่กําหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษา
ไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อัน ดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐ วิสาหกิจ หรือผู้ บ ริห ารสูงสุดของหน่ ว ยงาน สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้ าที่ของรัฐผู้ นั้นสั งกัดโดยทันทีที่
สามารถกระทําได้เพื่อให้วินิจฉัยว่า มีเหตุผลความจําเป็น ความเหมาะสมและสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหรือสถาบันหรือ องค์กรที่
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ผู้ นั้ น สังกัด มีคําสั่ งว่าไม่ส มควรรับ ทรัพย์สิ นหรื อประโยชน์ดังกล่ าว ก็ให้ คืนทรัพ ย์สิ นหรือ
ประโยชน์ นั้ น แก่ ผู้ ให้ โดยทัน ที ในกรณี ที่ ไม่ ส ามารถคืน ให้ ได้ให้ เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ ผู้ นั้ น ส่ งมอบทรัพ ย์สิ น หรือ
ประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่ อ ได้ ดํ าเนิ น การตามความในวรรคสองแล้ ว ให้ ถือ ว่ าเจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ ผู้ นั้ น ไม่ เคยได้ รั บ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย
๗
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บังคับบัญชา
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้ บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
หรือเป็ น กรรมการ หรื อผู้บ ริห ารสู งสุ ดของหน่ว ยงานของรัฐให้ แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนส่วนผู้ที่ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ
ในองค์ ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ผู้ ดํ ารงตํ าแหน่ งที่ ไม่ มี ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาที่ มี อํ านาจถอดถอน ให้ แ จ้ งต่ อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้เพื่อดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณี ที่ เจ้ า หน้ าที่ ของรั ฐ ผู้ ไ ด้ รั บ ทรั พ ย์ สิ น ไว้ ต ามวรรคหนึ่ ง เป็ นผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณีเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศฉบับ
นี้ให้ใช้บังคับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย
๔. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ส่ ว นคํ า ปรารภได้ ก ล่ า วถึ งค่ า นิ ย มหลั ก ของมาตรฐานจริ ย ธรรมสํ า หรั บ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
หมวด ๒ ข้ อ ๕ ให้ ข้ า ราชการต้ อ งแยกเรื่ อ งส่ ว นตั ว ออกจากตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ แ ละยึ ด ถื อ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้

๘
(๑) ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูง
หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้น
ต่างจากบุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง
(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิ น บุคลากร บริการหรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ไม่กระทําการใด หรือดํารงตําแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่ งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่
ทั้งนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้น ยุติการกระทําดังกล่าวไว้ก่อน
แล้ ว แจ้ งให้ ผู้ บั งคับ บั ญ ชา หั ว หน้ าส่ ว นราชการและคณะกรรมการจริย ธรรมพิ จารณา เมื่อ คณะกรรมการ
จริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นในราชการรัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

ในกรณี ที่ มี ค วามขั ด แย้ ง ระหว่ า งประโยชน์ ข องทางราชการหรื อ ประโยชน์ ส่ ว นรวมกั บ
ประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่มอันจําเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสําคัญ
หมวด ๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตําแหน่ง
หน้าที่และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมโดยอย่างน้อยต้อง
วางตน ดังนี้
(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญแทนตนหรือ
ญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่หรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
(๒) ไม่ใช้ตําแหน่งหรือการกระทําการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ
(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการการดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือ
บุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้

๙

บทที่ 3
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตามมาตรา ๑๐๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ห้ ามเจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ ทํ า ธุร กิ จ กั บ หน่ ว ยงานของรัฐ รวมถึงการห้ ามมี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในสั ญ ญาที่ ได้ ทํ า กั บ
หน่ วยงานของรัฐ และการห้ ามเป็ น หุ้ น ส่ วนหรือผู้ถือหุ้ นในธุรกิจของเอกชนที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐนั้นมีอํานาจ
ควบคุม กํ ากับ ดูแล ตรวจสอบหรือดํา เนิน คดี การห้ ามรับสั ม ปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสั มปทานหรือเข้าเป็ น
คู่สัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็น หุ้นส่วน
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือได้ทําสัญญาในลักษณะดังกล่าว และยังได้บัญญัติห้ามการเข้าไปมี
ส่วนได้ส่วนเสียในฐานะต่างๆ ในธุรกิจของเอกชน ซึ่งรวมถึงการทํางานในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
คู่สมรสมิให้ดําเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมไว้ด้วยการทําความเข้าใจกับคู่สมรสให้ปฏิบัติตามกฎหมายจึงมีความสําคัญ หากไม่สามารถทําความ
เข้าใจกับคู่สมรสให้เข้าใจในหลักการของกฎหมายได้แล้ว หรือเกิดความเข้าใจในข้อกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง หรือใน
กรณีที่คู่สมรสได้กระทําโดยความเลินเล่อ พลั้งเผลอหรื อรู้เท่าไม่ถึงการณ์และเป็นการดํา เนินกิจการที่เป็นการ

ต้องห้ามตามกฎหมายในมาตรา ๑๐๐ การดําเนินกิจการของคู่สมรสนั้น จะนํามาซึ่งภัยและโทษกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้น กล่าวคือ แม้ตนเองจะมิได้กระทําการที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดไว้ แต่หากปล่อยปละละเลยไม่
ใส่ใจกับการดําเนินกิจการของคู่สมรสทําให้คู่สมรสดําเนินกิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายห้าม เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นจะต้องได้รับโทษทางอาญาที่เกิดจากการกระทําของคู่สมรส โดยจะถูกระวางโทษจําคุกหรือปรับ หรือทั้งจํา
ทั้งปรับแล้วแต่กรณี
ดังนั้น การทําความเข้าใจกฎหมาย มาตรา ๑๐๐ เพื่อให้รู้ถึงข้อห้ามกระทําของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐและข้อห้ามมิให้คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม จึงมีความสํา คัญอย่างยิ่งต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ และคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆ ทั้งนี้
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเพิกเฉยหรือละเลยมิได้
กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์
(๑) กรณี เป็ นการรั บ ในโอกาสที่ เหมาะสมตามขนบธรรมเนี ย มประเพณี วั ฒ นธรรม
หรื อให้ กั นตามมารยาทที่ ปฏิ บั ติ กันในสั งคม สามารถรับได้ อย่างไรก็ตามมี ถ้าเป็ นการให้ เงินสด หรือสิ่ งใดๆ ที่
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้เช่น หุ้น พันธบัตร หรือ ล็อตเตอรี่ฯลฯ ต้องไม่รับโดยเด็ดขาด เพราะเข้าข่ายการรับสินบน
และเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนทั้งสิ้น
(๒) กรณีการรับของขวัญ
๒.๑ ถ้าเป็นของขวัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป
เครื่องประดับโบราณ แม้จะมีขนาดเล็ก ก็ถือว่าของขวัญนั้นๆ เป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมีราคาเท่าใด
๒.๒ กรณี เป็ น ของขวัญ หรือผลประโยชน์ ที่ ได้รับ เมื่ อ เที ย บกั บ ราคาตลาด มี ค่ าน้ อ ยกว่ า
๓,๐๐๐ บาท เก็บเป็นของตนเองได้โดยไม่ต้องรายงาน
๒.๓ ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท หรือ
รวมกันแล้วมีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาทและเจ้าหน้าที่มีความจําเป็นต้องรับให้องค์กรโดย
หัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นๆรับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่
๒.๔ หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ,และส่วน
ราชการพิจารณาตัดสินว่า จะใช้ประโยชน์อย่างไร
กรณีต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เอื้อต่อการทําธุรกิจกับตัวเอง
ท่านต้องปฏิบัติงานด้วยความกล้าหาญ ยึดมั่นความถูกต้องดีงามและชอบธรรมปฏิบัติงาน
โดยไม่ ย อมโอนอ่ อ นผ่ อ นตามอิ ท ธิ พ ลหรื อ เอื้ อ ประโยชน์ ใ ดๆ ให้ กั บ บริษั ท รายใดรายหนึ่ งแต่ ให้ ยึ ด การ
ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของกระบวนการอย่างรอบคอบและเคร่งครัด
และหลี กเลี่ย งการกระทําใดๆ ก็ตามที่เข้าข่ายการใช้อํานาจหน้าที่ในตําแหน่งหาประโยชน์ให้ กับธุรกิจของ
ครอบครัวหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการใช้อํานาจที่ไม่สุจริตหรือเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
หากฝ่าฝืนจะมีโทษอย่างไร
การมีพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่เข้าข่ายประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีพฤติกรรมที่
พร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษจะร้ายแรงเพียงใด
ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน นอกจากนั้นหากพฤติกรรมนั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริต และ
สามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้ นๆ มีการรับผลประโยชน์หรือเข้าข่ายการมีพฤติกรรม

ดังกล่าวซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ ใดโดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๔๒

๑๐
แนวทางในการปฏิบัติตนให้พ้นภัย
๑. ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
การสร้างค่านิ ยมหลั กของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.)
เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติ ให้มีค่านิยมไทย ๑๒ ประการ
๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
๓) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์
๗) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๙) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา
๑๐) รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายต่ํา
๑๒) คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
๒. หลักธรรมาภิบาล
“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้ว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ และ
บรรษัทภิบ าล ฯลฯ” ซึ่งเรารู้จั กกัน ในนาม “Good Governance” ที่ห มายถึง การปกครองที่เป็นธรรมนั้น
ไม่ใช่แนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ ที่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม
ของมวลมนุษย์เป็นพันๆปี ซึ่งเป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุขสามารถ
ประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน หลักธรรมาภิบาล
มีองค์ประกอบที่สําคัญ ๖ ประการ คือ
๑) หลักนิติธรรม คือ การใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
๒) หลั ก คุ ณ ธรรม คื อ การยึ ด ถื อ และเชื่ อ มั่ น ในความถู ก ต้ อ งดี งาม ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ความเสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย
๓) หลั กความโปร่งใส คื อ การทํา เปิดเผยข้อมูล ข่า วสารอย่างตรงไปตรงมาและสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ มีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

๑๑
๔) หลักความมีส่วนร่วม คือ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมได้แก่
การแจ้งความเห็น การแสดงประชามติหรืออื่นๆ
๕) หลักความรับผิดชอบ ทุกคนในหน่วยงานจะต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง
โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่
การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที
๖) หลักความคุ้มค่า ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจํา กัด ดังนั้น ในการบริหารจัดการ
จําเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง”เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะ
แนวทางการดําเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่ า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ
และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดํา รงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิน โดยไม่ เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจ
เกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
คํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อย่างรอบคอบ
ช่องทางและขั้นตอนการแจ้งเบาะแสกรณีพบเห็นพฤติกรรมที่นําสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
การแจ้งเบาะแส เมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่นําสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
เมื่อพบเห็นหรือประสบปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมที่เรียกว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน ควรดําเนินการ ดังนี้
(๑) เมื่อเกิดขึ้นกับตัวเอง ควรพิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่าส่วนรวมเสียผลประโยชน์หรือไม่
หากส่วนรวมเสียประโยชน์ ท่านควรหลีกเลี่ยง เช่น หากท่านเป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดจ้างหรือพิจารณา
ความดีความชอบของบุคคลใกล้ชิด ท่านควรถอนตัว จากการเป็นคณะกรรมการฯหรืองดออกเสียง เนื่องจาก
การตัดสิน ใจของท่านอาจส่งผลให้ การพิจารณาเกิดความเบี่ยงเบนแต่หากเป็นคนรู้จักกันธรรมดา ท่านควร
ประกาศให้ทราบว่า ท่านรู้จักบุคคลนั้นต่อคณะกรรมการทั้งนี้ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของท่านและเพื่อความ
โปร่งใสด้วย
(๒) เมื่อเกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ตัว
ท่านควรให้คําแนะนําด้วยการอธิบายให้เข้าใจถึงกรณีต่างๆ และผลหรือโทษของความขัดแย้ง
กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งแนะนําวิธีการป้องกันเพื่อสร้างความโปร่งใส
๑๒

ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นและมีหลักฐานที่ทําให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและปฏิบัติหน้าที่
เพื่อประโยชน์ของตนเอง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ส่วนรวมท่านสามารถประสานเพื่อให้ข้อมูล
กับหน่วยงานดังต่อไปนี้
๑) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
๒) ศูน ย์ ดํารงธรรมจังหวัดนนทบุรี : ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบล
บางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๘๐ ๘๗๒๖ โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๗
๓) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)
เลขที่ ๓๖๑ ถนนนนทบุรีตําบลท่าทราย อํา เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือ ตู้ปณ. ๑๐๐ เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๘-๔๘๐๐ ถึง ๔๘๔๙

----------------------------------------------------------------------

๑๓

ตัวอย่างผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. หาประโยชน์ให้ตนเองหรือการใช้อํานาจหน้าที่เพื่อตนเอง
๑.๑ นายแดงเป็นข้าราชการตําแหน่งหัวหน้าสํานักงาน และเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ให้นายดํา
ซึ่งเป็นเพื่อน ไปจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจํากัด สองสี เพื่อรับจ้างงานก่อสร้าง โดยมีนายดําเป็นหุ้นส่วน

ผู้จัดการ มีนายเขียวซึ่งเป็นเพื่อนนายแดง เป็นหุ้นส่วน โดยมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านบ้านเลขที่ ที่มีชื่อนาย
แดงเป็นเจ้าบ้าน โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายแดงเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดําเนินกิจการของห้างหุ้นส่วนจํากัด
สองสี ต่อมานายแดงในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุของสํานักงาน ได้ดําเนินการขออนุมัติจัดจ้างเพื่อปรับปรุงสํานักงาน
ด้วยวิธีตกลงราคา แยกเป็น ๕ รายการ คือ
๑. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ํา ห้องส้วม เป็นเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท
๒. ซ่อมเปลี่ยนหลังคาสํานักงาน
เป็นเงิน ๘๙,๐๐๐ บาท
๓. ทาสีภายนอกสํานักงาน
เป็นเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท
๔. ปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถ
เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท
๕. ซ่อมแซมรั้วและประตูรั้ว
เป็นเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท
โดยจ้างเหมาจากห้างหุ้นส่วนจํากัดสองสี ทั้ง ๕ รายการ การที่นายแดงในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ดําเนินการ
จัดจ้างปรับปรุงอาคารสํานักงาน โดยแยกจัดจ้างด้วยวิธี ตกลงราคาเป็น ๕ รายการ เพื่อให้วงเงินในการจัดจ้าง
แต่ละรายการไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งการแยกการจัดจ้างในครั้งนี้ทําให้วิธีการจัดจ้างเปลี่ยนแปลงไป จากที่
ต้องจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาเปลี่ยนเป็นใช้วิธีตกลงราคา ทําให้นายนายแดง เจ้าหน้าที่พัสดุของสํานักงาน ซึ่งเป็น
เจ้าพนักงานมีหน้าที่ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีอํานาจติดต่อตกลงราคากับผู้รับจ้างโดยตรง โดยไม่ต้องใช้
วิธีการสอบราคา ที่ต้องจัดให้มีการแข่งขันราคาของผู้เสนอราคาซึ่งต่อมาปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจํากัดสองสี ได้
เข้าเป็ น คู่สั ญ ญากับ สํ านั กงาน การกระทําดังกล่าว จึงเป็ นการเอื้อ ประโยชน์ให้ ห้ างหุ้ นส่ วนจํากัด สองสี ซึ่ง
นายแดงเป็นเจ้าของที่แท้จริง เข้าเป็นคู่สัญญากับ การกระทําดังกล่าวของนายแดง จึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดย มิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยทุจริต และเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สําหรับ
ตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้น
๑.๒ นายขาวเป็ น ผู้ อํ านวยการสํ านักงาน ได้ดําเนิ นจ้างเหมานายเขี ยว ทํ าการซ่ อมแซม
ห้องสุขาของสํานักงาน โดยเปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นและผนัง และสุขภัณฑ์ทั้งหมด ในวงเงินทั้งสิ้น ๓๘,๐๐๐ บาท
หลังจากออกใบสั่งจ้างแล้ว นายขาวได้แจ้งนายเขียวว่า ตนเองจะเป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทั้งหมดให้
นายเขียวทําการรื้อถอนและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เท่านั้น แล้วนายขาวได้จ่ายเงินเฉพาะค่าแรงให้นายเขียวไป
๑๔
๔,๐๐๐ บาท พฤติการณ์ของนายขาวจึงเป็นการที่นายขาวแสดงตนเข้าเป็นผู้รับจ้างงานนั้นเอง การกระทํา
ดังกล่าวทําให้นายขาวได้รับประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย การที่นายขาวเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ แล้ว
แสดงตนเข้าเป็นผู้รับจ้างทํางานนั้นเอง จึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความ
เสี ยหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ห นึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติห รือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และเป็นความผิ ดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์
สําหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้น
๑.๓ นายแดง เป็น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
มีหน้าที่รับเอกสาร และตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตต่างๆ ตามกฎหมายอาหารและยา มีอาชีพเสริมเป็น
ตัวแทนขายตรงสินค้า นางดํา ได้มายื่นขออนุญาตตั้งสถานที่เ ก็บอาหาร และนําเข้าอาหารจากต่างประเทศ

ตามพระราชบัญญัติอาหาร โดยมีนายแดง เป็นผู้รับเอกสาร นายแดง จึงได้เสนอขายสินค้าของตนเองต่อนางดํา
พฤติการณ์ของนายแดง ดังกล่าวอาจเข้าข่ายการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ
๒. รับผลประโยชน์คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ
๒.๑ โรงพยาบาลอําเภอ สั่งซื้อน้ํายาเพื่อใช้ตรวจทางห้องปฏิบัติการจาก บริษัท ขายน้ํายาดี
จํากัด เป็นประจํา โดยในการจัดซื้อส่วนใหญ่ มีนางสาวชมพู นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นกรรมการตรวจรับ
พัสดุที่สั่งซื้อจาก บริษัท ขายน้ํายาดี จํากัด ต่อมาบริษัท น้ํายาดี จํากัด ได้มอบทุนในการเดิน ทางไปประชุม
วิชาการ ที่ประเทศไอซ์แลนด์ แก่นางสาวชมพู การที่นางสาวชมพู รับทุนในการเดินทางไปประชุมที่ประเทศ
ไอซ์แลนด์ ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท จึงเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่
ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสเกินสามพันบาท
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